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Olecko jest bezpiecznym miastem
Przed świętem policji na konferencje prasową za-

prosił redakcje „Głosu Olecka” i „Tygodnika olec-
kiego” komendant Rafał Klauza. 

Policja w pierwszym półroczu tego roku zanoto-
wała kilka spektakularnych sukcesów. Po pierwsze 
został schwytany włamywacz, który stał się postra-
chem domków jednorodzinnych. Okazało się później, 
że włamywał się również do mieszkań w powiatach 
ościennych suwalskim, gołdapskim i ełckim. Prze-
stępca był mieszkańcem powiatu gołdapskiego.

Drugim z sukcesów było zatrzymanie sprawcy 
szeregu kradzieży na terenie sołectw w Sedrankach i 
Lenartach.

Trzecim sukcesem było zatrzymanie grupy zło-
dziei okradających domki letniskowe w okolicach 
Gąsek.

Komendant Rafał Klauza: „Włamywacza okra-
dającego domki jednorodzinne złapaliśmy prawie na 
gorącym uczynku. Podczas przesłuchania przyznał się 
do 27 czynów, z tego 16 dokonał na terenie Olecka. 
Straty, jeśli chodzi o „działalność” przestępcy zostały 
wycenione na kilkaset tysięcy złotych. 

Włamania tego pana wywołały duże poruszenie 
wśród mieszkańców. Nastąpiła huśtawka nastrojów 
społeczeństwa. Mieliśmy więcej służb i w końcu dało 
to rezultat. Złapaliśmy go dzięki dobrej reakcji osoby, 
którą przestępca zastał w mieszkaniu.

Sprawcą kradzieży w okolicach Lenart i Sedrank 
był miejscowy rolnik. Dokonał wielu włamań. Dzię-
ki szczęściu i pracy zdołaliśmy zneutralizować i tego 
włamywacza. Przyznał się do 19 zarzutów..

Ustaliliśmy również nazwiska trzech sprawców 
włamań do domków letniskowych w okolicach Gąsek. 
Ci przyznali się do 11 czynów przestępczych”. 

Komenda Powiatowa Policji w Olecku pierwsze 
półrocze pod względem wykrywalności przestępstw 

c.d. na s. 3

Wszystko co nieznane, 
uchodzi za wielkie.
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Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454

Kontakt tel.
(87) 520-22-41
(87) 520-33-02

502-200-024

• BETON TOWAROWY
• STAL ZBROJENIOWA
• KRĘGI RÓŻNYCH ROZMIARÓW
• BLOCZKI FUNDAMENTOWE
• MATERIAŁY BUDOWLANE
• WŁASNY TRANSPORT

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

   Olecko, ul. Produkcyjna 11, tel. (087) 523-90-09
Choinki cięte ze świerka srebrnego.

Trzeba było dożyć 19. Przystanku Olecko, by doznać wiel-
kich wrażeń muzycznych. W kościele pw. Najświętszej Królowej 
Polski, zapowiedziany przez ks. proboszcza prałata Lecha Jano-
wicza, w sobotę 21 lipca wystąpił „Ensemble 1756”, wspaniały  
zespół młodych solistów z Wiednia, grający w składzie między-
narodowym z udziałem trojga muzyków z Polski. 

Symbolicznie przyjmując w nazwie zespołu datę urodzin 
Wolfganga Amadeusza Mozarta w Salzburgu członkowie zespołu 
określili krąg swoich zainteresowań muzyką baroku i wczesnego 
klasycyzmu. Drugą emblematyczną postacią jest dla nich Anto-
nio Vivaldi, żyjący o pokolenie wcześniej wenecki kompozytor, 
który w 25 roku życia przyjął święcenia kapłańskie, a zmarł w 
Wiedniu w trakcie podróży przez Europę. Ci dwaj kompozytorzy 
należą do grona największych postaci w historii muzyki. Ich mu-
zyka żyje do dzisiaj i odbierana jest z największą radością przez 
miliony ludzi w salach koncertowych na całym świecie.

W wielkim sporze 
muzyków wykonawców 
i muzykologów, jaki roz-
gorzał pod koniec XX stu-
lecia: czy dawną muzykę 
grać, starając się zbliżyć 
jak najbardziej do daw-
nych, oryginalnych wa-
runków jej wykonywania, 
czy jednak żyjąc w XXI 
wieku elektroniki i cy-
fryzacji wykorzystywać 
dalej realia współczesne, 
np. współczesne fortepia-
ny do interpretacji muzy-
ki Jana Sebastiana Bacha, 
wydobywając z dawnej 
muzyki dużo bogatsze 
efekty barwne i brzmie-
niowe  – „Ensemble 
1756” opowiedział się, za 
tym pierwszym coraz bar-
dziej dominującym sposobem interpretacji muzyki dawnej. Mu-
zycy zespołu grają na oryginalnych instrumentach z epoki lub na 
ich kopiach współcześnie budowanych. 

Na program koncertu złożyły się utwory pochodzące z ka-
nonu najsłynniejszych dzieł tej epoki: Symfonia salzburska a 
właściwie Divertimento Mozarta, Koncert na dwoje skrzypiec 
oraz Cztery Pory roku Vivaldiego, uwielbiane przez słuchaczy w 
każdej szerokości geograficznej, a które zabrzmiały na żywo w 
Olecku po raz pierwszy. 

I cóż się w Olecku zdarzyło? Wypełniona do ostatniego miej-
sca świątynia przez mieszkańców spragnionych prawdziwej mu-
zyki, odbierających tę muzykę nadzwyczaj żywo i spontanicznie. 
Poddających się porywającym i dużo bardziej zróżnicowanym 
rytmom muzyki klasycznej, od wybijanego jednostajnie (często 
przez martwy automat) rytmu dzisiejszej muzyki użytkowej. Słu-
chaczy chłonących zachwycające bogactwo porywających melo-
dii. Temperatura odbioru była tak wysoka, że oklaski zrywały się 
od samego początku koncertu po każdej części Symfonii Mozar-
ta, co nie jest przyjęte w salach koncertowych, a napięcie wzrosło 
jeszcze w Porach roku Vivaldiego. Obserwowałem wyraz twa-
rzy kierownika zespołu Konstantina Hillera, który prowadził 
zespół od klawesynu, instrumentu, który tu zabrzmiał po raz 
pierwszy w historii Olecka.  Początkowo był tym zaskoczony, 

że publiczność klaszcze w miejscach nie przyjętych na przerywa-
nie oklaskami wykonania utworu. Ale siła i gorąca atmosfera tego 
aplauzu szybko przekonały maestro Hillera do oleckich słuchaczy. 
Podobnie było z wykonaniem Koncertu na dwoje skrzypiec Vival-
diego, w którym pięknie się pokazały obie solistki  Polka Jolanta 
Sosnowska i jej partnerka Timea Ham.

Jednak najsilniejszych wrażeń doznał zapewne znakomity pol-
ski solista, młody skrzypek Marcin Osiak, grający w Porach roku 
z nadzwyczajną swobodą, wrodzoną muzykalnością i wirtuozerią 
partię solową. By odpowiedzieć na gorącą owację zrywającą się po 
każdej części utworu, zwracał się ku publiczności i kłaniał nawet 
po częściach utworu. Tak bezpośrednio i żywiołowo nie reaguje 
publiczność na zachodzie. Dlatego też wszyscy muzycy zespołu: 
koncertmistrz Jochen Grüner, Katarzyna Brzoza, Timea Ham, 
Jolanta Sosnowska - grający na skrzypcach barokowych, Pe-
tra Belenta na violi da braccia (odpowiedniku altówki), Thomas 
Spring na wiolonczeli barokowej i Ciro Vigilante na violone (od-
powiedniku dzisiejszego kontrabasu) – musieli odebrać to oleckie 

przyjęcie, jako nieco-
dzienne i niezapomniane.

Trzeba jeszcze po-
wiedzieć o trudnej aku-
styce kościoła NMP Kró-
lowej Polski. Meandry 
architektoniczne zwłasz-
cza stropu świątyni oraz 
długi pogłos, nie wpły-
wają na dobrą akustykę. 
Ratuje ją tylko tłum wier-
nych, liczna publiczność. 
Im więcej słuchaczy tym 
akustyka się uspokaja i 
daje pozytywne efekty, 
tak celnie przez wie-
deńskich muzyków wy-
korzystane. Ich gra, na 
wzór przyjętych dzisiaj 
sposobów interpretacji 
muzyki barokowej, mia-
ła charakter nadzwyczaj 

żywiołowy i dynamiczny. Poziomy głośności znacząco zróżni-
cowane od bardzo cichego, miękkiego i delikatnego intonowania 
dźwięku skrzypiec barokowych do perkusyjnie  i ostro brzmiących, 
uderzanych akordów wspartych na basowym brzmieniu wioloncze-
li i violone, tych brzmień, które tak bardzo elektryzują słuchaczy. 

W ostatnim okresie już trzeci raz szczerze podziwiam olecką 
publiczność: na recitalu fortepianowym prof. Aleksandra Koza-
renki ze Lwowa w Szkole Muzycznej z mało znanym w Polsce 
programem muzyki ukraińskiej, na ostatnim koncercie ukraińskiej 
Orkiestry Filharmonii z Chmielnickiego na Podolu z muzyką Bacha 
i muzyką współczesną w Sali Regionalnego Ośrodka Kultury i teraz 
występ barokowego „Ensemble 1756” – wszędzie sale wypełnione, 
bardzo duże zainteresowanie i gorący odbiór słuchanej muzyki. To 
wielka radość, że mamy taką znaczącą grupę mieszkańców Olec-
ka o wykształconym już guście muzycznym, spragnionych wyso-
kiej sztuki. Jak powiedziała w komentarzu organizatorka koncertu 
pani Katarzyna Krajewska-Openchowska, po tym wspaniałym i 
niezapomnianym koncercie powinne nastąpić dalsze. Te słowa de-
dykuję Panu Burmistrzowi Wacławowi Olszewskiemu, który nie 
tylko objął patronatem występ wiedeńskich muzyków, ale z pierw-
szej ławki osobiście i życzliwie oklaskiwał wykonawców. A to dużo 
rokuje na przyszłość dla oleckich miłośników muzyki!

Jerzy Stankiewicz

 Ensemble 1756 w Olecku
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na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
OLECKI TERMINARZ

WYSTAWY STAŁE
• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Olecka 

Izba Historyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• Życie teatralne w Olecku - Rekonesans, Olecka Izba Hi-

storyczna, plac Wolności 1 (Stary Ratusz)
• .wystawa malarstwa Marty Turek i Tomasza Sienkiewicza, 

Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”
• Wystawa monet „To nie Fenicjanie wynaleźli pieniądze” - 

wystawa w Oleckim Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”
• Malarstwo Agaty Julii Prosińskiej, Galeria „Pod Skosem” 

Gminny Ośrodek Kultury w Kowalach Oleckich

V
19

80
6

Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................5.53 zł
Pb 95 ........................5.59 zł
PB 98 ........................5,79 zł
LPG ...........................2,75 zł
Olej opałowy ..............4.00 zł (powyżej 1000 litrów)

PRZEMYSŁAW
ATKIELSKI

KOMPUTERY, NAPRAWA, DRUKARKI (TUSZE, TONERY)
, KASY FISKALNENOTEBOOKI

Plac Wolności 15A, tel. 87 520 10 89V
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sponsorujemy „Czarnych”, 
bilet 5 gr taniej na litrze

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

25 lipca (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
26 lipca (czwartek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
16.00 - „Popołudnia ze Scrabble”, Biblioteki dla Dzieci i 
Młodzieży
27 lipca (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.30 - 12.30 - pokaz sprzętu policyjnego, rynek placu Wol-
ności
13.30 - uroczysta akademia z okazji Święta Policji, sala wido-
wiskowa ROK „MG”
28 lipca (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
11.00 - Gdzie jest Nemo? - zawody płetwonurków, przystań 
LOK (jezioro Oleckie Wielkie)
13.00 - Kolorowy świat bajek, biblioteka dziecięca, Kopernika  6
21.00 - Sen nocy letniej wg Wiliama Shakespeare, Czukty nocą.
22.00 - Władca pierścieni: Drużyna pierścienia, film, kino let-
nie - Rynek na placu Wolności
29 lipca (niedziela)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
17.00 - RETRO JAZZ QUARTET (jazz), koncert z cyklu 
„Kulturalna Podróż Bez Granic”, rynek miejski w Gołdapi
30 lipca (poniedziałek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
31 lipca (wtorek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
1 sierpnia (środa)
apteka dyżurna Składowa 6
2 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Zielona 37
3 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
XXXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru, Węgorzewo
4 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna Kolejowa 15
XXXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru, Węgorzewo
5 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Zielona 35
5.30 - X Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka, jezioro 
Olecko Wielkie
XXXV Międzynarodowym Jarmarku Folkloru, Węgorzewo
6 sierpnia (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
16.00 - rozpoczęcie kursu dla kierowców w szkole Jerzego 
Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
7 sierpnia (wtorek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
8 sierpnia (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
9 sierpnia (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 6
10 sierpnia (piątek)
apteka dyżurna Zielona 37
11 sierpnia (sobota)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
21.30 - Władca pierścieni: Dwie wieże, film, kino letnie - Ry-
nek na placu Wolności
12 sierpnia (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
17.00 - HORPYNA (folk), koncert z cyklu „Kulturalna Po-

zakończyła na trzecim miejscu w województwie. Jeśli chodzi 
o zróżnicowanie przestępstw, to: w przestępstwach kryminal-
nych nasi detektywi uplasowali się na drugim miejscu. Wy-
krywalność samych włamań i kradzieży w naszym powiecie 
wynosi 72%. W wielu sprawach objętych statystyką toczą się 
jeszcze działania operacyjne. „Są to dobre wyniki” – ocenia 
działalność podwładnych komendant R. Klauza – „Jesteśmy 
w czołówce, a ten sukces wymaga od nas dużego nakładu 
pracy. Tym bardziej, że dalszym ciągu mamy w komendzie 
dziesięć wakatów. Wiemy co mamy robić i jesteśmy bardzo 
w tę pracę zaangażowani.”

Zmniejszyła się dynamika przestępczości. W pierwszym 
półroczu policjanci wszczęli 319 spraw, a w porównywalnym 
pierwszym półroczu 2011 było to 354 sprawy. Wzrost nastą-
pił we włamaniach. Wszczęto 40 spraw, a w 2011 było ich 30. 
Również 40 spraw wszczęto w następstwie wykrycia kradzie-
ży. W 2011 było ich tyle samo. Nastąpił spadek w rozbojach. 
Z 7 przestępstw w 2011 do 5 w tym roku. Bójki i pobicia 
to wszczęcie spraw w czterech zgłoszonych przestępstwach. 
Tyle samo było ich w pierwszym kwartale 2011 roku. 

„Natomiast dzieje się coś dziwnego z kradzieżami samo-
chodów. Giną toyoty, audi, Passaty i Golfy 5. Nie są to samo-
chody nowe. Chciałbym tutaj uczulić mieszkańców. Jeśli ktoś 
podejrzany w nocy kręci się po parkingu, to należy powiado-
mić policję. Nic się nie stanie jeżeli okaże się, że to był sąsiad. 
Lepiej dmuchać na zimne niż mieć do siebie pretensję, że się 
nie zareagowało.

W każdym bądź razie coś dzieje się w okolicach. Kradzie-
że tego typu są u nas, w Ełki i w Suwałkach.”

R. Klauza: „Jeśli chodzi o bójki to zanotowaliśmy ich 
cztery. Jest to ten sam wynik co w 2011. Weszliśmy w kontakt 
z wszystkimi lokalami w mieście. Na przykład na nasz wnio-
sek w „Zamkowej” została wymieniona ochrona. Współpraca 
z właścicielami jest w miarę dobra. Wiadomo, że zdarzają się 
tam zajścia. Młodzież jak się bawi, to jest głośno. Tak już jest. 
Policja nie jest od tego by stać na każdym rogu i zakazywać 
zabawy jeżeli ta jest w granicach prawa. Postępujemy tak jak 
na EURO. Trzy razy T: troska, tolerancja, tłumienie. Stara-
my się tak działać. I zawsze będziemy reagować na łamanie 
prawa!

Policja jest negatywnie oceniana za karanie picia alkoho-
lu w miejscu publicznym. Nic na to nie poradzimy. Takie są 
przepisy. Gdyby picie odbywało się w jakiś kulturalny spo-
sób, to można takie osoby potraktować upomnieniem, ale nie-
stety! Przeważnie przeradza się to w coraz głośniejszą zaba-
wę i po takiej libacji pozostają sterty śmieci. Szczególnie było 
tak na przystani LOK. W tej chwili zapanował tam porządek.

Spadło też dynamika w uszkodzeniach mienia. W roku 
c.d. na s. 5

Olecko jest bezpiecznym miastem
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkursie, wystarczy tylko na adres 

redakcji wysłać kartkę pocztową z nalepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. Wszystkie karty biorą udział 
w cotygodniowym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Witold Janicki

• Andrzej Kalisiak
• Roberta Lotkowska

• Regina Rojek
• Iwona Romnin

• Norbert Rydzewski
Upominki będą wysyłane pocztą.

Upominki ufundowali:
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Fundacja „Niewidzialna Ręka”, Monety	
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
	 √	Stacja Paliw, ul. Aleje Lipowe 1A
	 √	Księgarnia Zofii Siemaszko, plac Wolności 26
	 √	TERNET, pl. Wolności 26.
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37
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Dom Kultury w Gołdapi rozpoczyna realizację projektu pt. 
„Kulturalna Podróż Bez Granic”.

Będzie to cykl imprez prezentujących różne style muzycz-
ne. Koncerty odbywać się będą na rynku miejskim w Gołdapi o 
17.00 przez 6 niedziel w lipcu i sierpniu.

Zapraszamy mieszkańców i turystów do spędzenia niedziel 
przy dobrej muzyce.
 
Koncerty z cyklu „Kulturalna Podróż Bez Granic”:

12 sierpnia - zespół HORPYNA (folk)
19 sierpnia - zespół OKAW SZTORM (szanty)

„Kulturalna Podróż Bez Granic”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa 

oczekuje na honorowych dawców krwi
Wszyscy chętni, którzy są zdrowi i pełnoletni mogą zo-

stać honorowymi dawcami krwi.     
Pobór krwi od honorowych dawców w 2012r. odbywał się 

będzie w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku 
(budynek internatu, sala konferencyjna) przy ul. Gołdapskiej 
27  od godz. 8.30 do godz. 11.00 w  poniższych  terminach: 
 - 2 sierpnia, 
- 6 września, 
- 4 października, 
- 8 listopada.

Halina E. Kasicka www.powiat.olecko.pl

Bezpiecznie na Przystanku Olecko
Policja podsumowując przebieg zakończonego 19. Przy-

stanku Olecko może uznać go za bezpieczny. Przez dwa dni 
imprezy 47 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 
Olecku w tym sześciu z Oddziałów Prewencji Policji z KWP 
w Olsztynie czuwało nad bezpiecznym przebiegiem impre-
zy. Nie doszło do poważniejszych zakłóceń ładu i porządku 
publicznego oraz bójek i pobić. Największe tłumy mieszkań-
ców towarzyszyły koncertom, które odbywały się na placu 
Wolności. 

W piątek i sobotę Policjanci interweniowali łącznie 46 
razy. W tym min. odnotowano 17 interwencji domowych i 
publicznych. Ponadto 9 zdarzeń było związanych z narusze-
niem przepisów ruchu drogowego.

W miniony weekend odnotowano także 6 kolizji drogo-
wych z czego trzy miały miejsce na placu Wolności . Zatrzy-
mano czterech  nietrzeźwych kierujących.

Policjanci wylegitymowali 73 osoby, nałożyli 20 manda-
tów karnych i zastosowali 18 pouczeń.

asp. Tomasz Jegliński

„Plenerowe Kino Letnie”  – 
„ Władca Pierścieni: 
Drużyna Pierścienia”

„Plenerowe Kino Letnie” zaprasza wszystkich na kolejną 
noc filmową. Tym razem pokażemy film pt. „ Władca Pierście-
ni: Drużyna Pierścienia”. 

Jest to pierwszy film z trylogii Władca Pierścieni w reżyse-
rii Petera Jacksona. Film jest adaptacją pierwszej części powie-
ści J. R. R. Tolkiena. 

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną emisję filmu 28 lip-
ca 2012 roku o godzinie 22:00 na centralnym placu w mieście 
(plac Wolności).

Opis filmu
Kiedyś, na pamiętnej wyprawie pod Samotną Górę Bilbo 

Baggins zdobył przez przypadek pierścień. Jeden z jego starych 
dobrych znajomych - czarodziej Gandalf, zaczyna teraz podej-
rzewać, że jest to Jedyny Pierścień, który może dać władzę nad 
światem. Został on dawno temu stworzony przez Saurona we 
wnętrzu Góry Zagłady i teraz jego twórca chce go odzyskać, 
by zrealizować swoje niebezpieczne plany. Losy świata zależą 
od Drużyny Pierścienia i od tego, czy Powiernik Pierścienia, 
Frodo Baggins, ukończy szczęśliwie swoją misję; jest to o tyle 
trudniejsze, że Pierścień Władzy budzi silne pożądanie w lu-
dziach, którzy się z nim stykają i potrafi zawładnąć ich psychi-
ką, jeśli nie będą wystarczająco odporni. 

Odpowie 
za posiadanie narkotyków

W minioną sobotę  oleccy dzielnicowi  podczas patrolo-
wania rejonu parku miejskiego zatrzymali 18-latka, który 
posiadał przy sobie woreczek z marihuaną. Maciej C. spę-
dził noc w policyjnym areszcie. Za posiadanie narkotyków 
grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

W trakcie zabezpieczenia imprezy masowej „19 Przy-
stanek Olecko” funkcjonariusze oleckiej jednostki ok. godz. 
0.40 patrolując  park miejski  zauważyli młodego mężczyznę.  
Chłopak na widok zbliżających się mundurowych szybko 
schował jakiś przedmiot do kieszeni. Podczas legitymowania 
ustalono, że jest to Maciej C. mieszkaniec Olecka. W trak-
cie kontroli osobistej  okazało się, że w kieszeni spodni miał 
schowany foliowy woreczek z marihuana. 18-latek został za-
trzymany do wyjaśnienia sprawy i noc spędził w policyjnym 
areszcie. Teraz w tej sprawie zostanie wszczęte dochodze-
nie mające na celu ustalenie skąd pochodziły narkotyki. Za 
posiadanie marihuany Michał C. odpowiadać będzie  przed 
sądem.             asp. Tomasz Jegliński KPP Olecko

Dowóz uczniów
Urząd Miejski rozstrzygnął przetarg na dowóz uczniów do 

szkół w nadchodzącym roku szkolnym. Przetarg wygrał PKS 
Suwałki. Gmina będzie płaciła 3,93 złotego za kilometr. 

(UMwekis)
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Przystanek mamy już za sobą. Była to, 
mimo znacznie okrojonych finansowych na-
kładów udana impreza. Naturalnie, nie moż-
na go porównywać z pierwszymi przystan-
kami, jak robił to nostalgicznie prowadzący 
koncerty Wojciech Straszyński. Tamte były 
inne i mecenasi byli inni. Wtedy, kiedy im-
prezy trwały blisko dwa tygodnie, bawiło się 
na nich razem z olecczanami kilka tysięcy 

turystów.
Przystanek zaczął tracić na atrakcyjności z chwilą, gdy 

zaczęto zapraszać (kupować) występy gwiazd. Okazało się 
nagle, że nie trzeba przyjechać do Olecka by usłyszeć Mary-
lę Rodowicz. Ona koncertowała w Suwałkach, Augustowie, 
Giżycku, Łomży czy Grajewie. Tam było bliżej. Na cieka-
we warsztaty i spektakle też nie można było przyjechać do 
Olecka, bo już na ich sfinansowanie nie starczyło kasy. I tak z 
„Przystanku Olecko” zaczęła się robić impreza miejska. Dla 
olecczan. Zaprzepaszczona została też impreza pod tytułem 
„Fiesta Borealis”, która mogła stać się tym, czym w tej chwili 
stał się Piknik Country w Morągowie czy impreza bluesowa w 
Suwałkach. Nie skorzystano w okazji! Potencjał Olecka został 
rozmydlony i tyle... 

Tak więc cieszmy się z tego co mamy. Bo z takimi pie-
niędzmi trzeba przyznać, że Radek Skrodzki z ekipą ROK 
„Mazury Garbate” zrobił co mógł. I wyszło całkiem nieźle. 

Okazało się przy okazji, że w Olecku jest kilka „instytu-
cji”, które chcą prowadzić i prowadzą działalność kulturalną. 
Program Przystanku to już nie tylko działania domu kultury i 
MOSiR. Dołączyły do nich w tym roku Stowarzyszenie Olec-
ka Strefa Inspiracji organizując „Chimerę” oraz Katarzyna 
Krajewska-Openchowska zapraszając do Olecka „Ensemble 
1756”.  

Może to jest pomysł na Przystanek? Większe zaangażowa-
nie wszystkich instytucji kultury i instytucji w ogóle oraz osób 
prywatnych? Wystarczy wszystkie działania zgrać w czasie, 
ułożyć logistykę i znowu będziemy mieli tydzień lub dwa 
święta w mieście? Może znowu stanie się tak, że po „Przy-
stanku” przybędzie nam mieszkańców, bo niektórzy turyści 
po prostu zakochiwali się w Olecku i zostawali w nim jako 

jego mieszkańcy. Trzeba ten potencjał ludzi twórczych za-
gospodarować, wspomóc, docenić.

Zawsze sztuka najwyższych lotów działa się tam, gdzie 
byli wielcy mecenasi. Bo im światlejsza władza tym doko-
nania w sztuce i nauce są większe. Rzymianie nie stworzyli 
wielkiej sztuki, może jedynie rozwinęli architekturę choć ta 
była tylko powieleniem tego co wypracowali Grecy. Wszyst-
kie zaginione greckie rzeźby znamy z ich rzymskich kopii. 
Zaś sztuka rzymska to hellenistyczna powielona rzeźba. Za 
to Rzym rozwinął pomysły na zawody sportowe. Budowle 
w rodzaju Koloseum stały we wszystkich pipidówkach ce-
sarstwa. No i wymyślili cement i kopułę. Nie byłoby bazy-
liki św. Piotra, gdyby nie Rzymianie. Choć z drugiej strony 
przez ponad tysiąc lat materiał budowlany z Koloseum był 
użyteczny we wszystkich budowanych w Rzymie pałacach, 
bramach, murach i nawet katakumbach. Obecna wielkość 
Koloseum i ilość materiału budowlanego z niego wyniesio-
na daje do myślenia o rozmachu rzymskiej architektury. No 
i Rzymianie wymyślili cement!

Ale wracam do Przystanku. Zawsze było tak, że imprezy 
działy się w różnych punktach miasta. I zawsze było tak, że 
żadna z nich nie zaczęła się, gdy nie skończyła się poprzed-
nia i zawsze czekano na widzów, którzy mieli czas by się 
przemieścić.

I jest to normalne, że koncerty na Rynku placu Wolności 
nie rozpoczęły się, bo sala koncertowa, w którą zamienił się 
kościół pw. NMP Królowej Polski była wypełniona po brze-
gi. Koncertował właśnie „Ensamble 1756”. Później czekano 
również na zakończenie koncertów w amfiteatrze. Spektakl 
„Noc Walpurgii” rozpoczął się dobrze po północy. Nikogo to 
przecież nie zdziwiło?

Dzięki koncertowi „Ensamble 1756” mogliśmy zetknąć 
się ze sztuką z najwyższej półki.. To już trzeci raz Olecko 
zbliżyło się do Wielkiej Europy. Do jej wielkiej sztuki. Pisze 
o tym w recenzji z koncertu profesor Jerzy Stankiewicz.

Trzeba przy okazji zauważyć i podkreślić rzecz ważną. 
Olecczanie czują potrzebę obcowania ze sztuką. Świadczy 
choćby ilość słuchających koncertu widzów. Koncerty wiel-
kich gwiazd można zobaczyć w telewizji, w internecie. Ale 
gwiazdorstwo przemija, a sztuka? Sztuka jest wieczna. Ars 
longa, vita brevis!       B. Marek Borawski

ubiegłym było takich zdarzeń 20,  w tym 18.
W sumie dało to 112 spraw wszczętych w tym roku. W 

poprzednim było ich tyle samo”.
W tym roku policjanci wyeliminowali z ruchu drogo-

wego 83 pijanych kierowców. W roku poprzednim było ich 
102. Może to oznaczać, że mniej osób siada za kierownicę 
na podwójnym gazie. 

Ogólna wykrywalność przestępstw wyniosła procen-
towo 85,7. W zeszłym roku to 87,8%. Natomiast wykry-
walność włamań wzrosła i wynosi 67,8%. W zeszłym roku 
62,5. Wykrywalność sprawców kradzieży wzrosła również: 
67,2%. W 2011 było to 65,3%. 

„Może to jest gra liczb, ale najważniejsze jest to, że tych 
kilku przestępców wykryliśmy. Zostali osadzeni w aresz-
tach. Wykrywalność w tych bardzo uciążliwych dla społe-
czeństwa kategoriach jest jedną z wyższych w wojewódz-
twie. My mamy wykrywalność na poziomie 85,7, a ostatnia 
jednostka 56,3. Najważniejszy dla nas jest by społeczeństwo 
czuło się bezpieczne. To, że u nas będzie grało to nie ozna-
cza, że gra gdzieś indziej! Bywa, że podczas Sesji Rady ktoś 
wstaje i mówi, że jest źle i nie podaje przykładów. Nie na 
tym to polega. My robimy analizy. Szukamy miejsc niebez-
piecznych. Wysyłamy policjantów w te miejsca.”.

Ważnym elementem bezpieczeństwa stały się dotacje sa-
morządów na służby ponadromatywne w policji. Samorząd 
Kowali Oleckich przekazał na ten cel 15 tysięcy złotych, sa-
morząd olecki 10 tysięcy i samorząd Wieliczek 1,5 tysiąca 
złotych. 

Służby policjantów opłacane przez samorządy są prze-

Olecko jest bezpiecznym miastem

c.d.na s. 9
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Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnoto-
wych są:

• podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany to-
warów,

• podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany 
usług.

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zmieniły 
się zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji 
handlowych dokonywanych pomiędzy podatnikami tego podatku 
i podatnikami zarejestrowanymi do podatku od wartości dodanej 
w innych krajach Unii Europejskiej. Przepisy w zakresie podatku 
od wartości dodanej zawarte są w dyrektywie Rady 2006/112/WE 
z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podat-
ku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, 
z późn. zm.). Istotne zmiany w przepisach ww. dyrektywy w za-
kresie transakcji wewnątrzwspólnotowych zostały wprowadzone 
dyrektywą Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającą 
dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia 
usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008 r., str. 11) oraz dyrektywą 
Rady 2008/117/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniającą dyrekty-
wę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od war-
tości dodanej w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania 
w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz. Urz. UE 
L 14 z 20.01.2009, str. 7). Na gruncie polskiego prawa ustawą re-
gulującą system podatku od wartości dodanej jest ustawa z dnia 
11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity 
Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).  

1. Wewnątrzwspólnotowy obrót towarami
Do wewnątrzwspólnotowego obrotu towarami zalicza się we-

wnątrzwspólnotową dostawę towarów oraz wewnątrzwspólnotowe 
nabycie towarów, których definicje zostały zawarte w przepisach 
odpowiednio art. 9 i art. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 wewnątrzwspólnotowe na-
bycie towarów jest to nabycie prawa do rozporządzania jak wła-
ściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane 
lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne 
niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub 
transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na 
ich rzecz. Nabywca towaru musi jednak spełnić warunki określone 
w art. 9 ust. 2 ww. ustawy, chyba że przedmiotem nabycia są nowe 
środki transportu. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, 
zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług ro-
zumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czyn-
ności określonych w art.7, na terytorium państwa członkowskiego 
inne niż terytorium kraju po spełnieniu warunków określonych w 
art. 13 ust. 2 oraz ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 7 tej ustawy. Poję-
cia wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów obejmu-
ją również przemieszczenie przez podatnika między państwami 
członkowskimi towarów należących do jego przedsiębiorstwa (art. 
11 i art. 13 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług). Dosta-
wa wewnątrzwspólnotowa podlega opodatkowaniu według stawki 
VAT 0%. Stosowanie tej stawki nie powoduje żadnych obciążeń w 
zakresie podatku VAT (nie występuje podatek należny) przy rów-
noczesnym zachowaniu prawa do uzyskania zwrotu podatku nali-
czonego. 

W świetle art. 42 ust. 1, 3 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) 
dla zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie 
towarów wystarczającym jest, aby podatnik posiadał jedynie nie-

które dowody, o jakich mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, uzupełnione 
dokumentami, wskazanymi w art. 42 ust. 11 ustawy lub innymi 
dowodami w formie dokumentów, o których mowa w art. 180 § 
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), o ile łącznie potwierdzają fakt 
wywiezienia i dostarczenia towarów będących przedmiotem we-
wnątrzwspólnotowej dostawy do nabywcy znajdującego się na 
terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.”

2. Świadczenie usług
Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i 

usług (art. 44 dyrektywy Rady 2006/112/WE zmienionej dyrek-
tywą Rady 2008/8/WE) miejscem świadczenia usług w przypadku 
świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym po-
datnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospo-
darczej z wyłączeniem przypadków, gdy:

1) usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia 
działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym 
miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej - miejscem 
świadczenia tych usług jest wówczas stałe miejsce prowadzenia 
działalności gospodarczej [art. 44 wyżej wymienionej dyrektywy 
(art. 28b ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług)],

2) usługobiorca nie posiada siedziby działalności gospodarczej 
lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej – miej-
scem świadczenia usług jest wtedy miejsce, w którym podatnik po-
siada stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu [art. 
44 dyrektywy Rady (art. 28b ust. 3 ustawy o podatku od towarów 
i usług)],

3) usługi przeznaczone są wyłącznie na cele osobiste podatnika 
lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, 
udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowni-
ków, członków organów stanowiących osób prawnych lub człon-
ków stowarzyszenia – miejscem świadczenia usług w takiej sytu-
acji jest miejsce, w którym usługodawca posiada, co do zasady, 
siedzibę działalności gospodarczej [art. 45 dyrektywy (art. 28b ust. 
4 ustawy o podatku od towarów i usług),

4) świadczone usługi związane są z nieruchomościami, w tym 
także usługi świadczone przez rzeczoznawców, pośredników w 
obrocie nieruchomościami, usługi zakwaterowania w hotelach lub 
obiektach o podobnej funkcji, usługi użytkowania i używania nie-
ruchomości oraz usługi przygotowywania i koordynowania prac 
budowlanych (takich jak usługi architektów i nadzoru budowlane-
go) – miejscem świadczenia usług jest miejsce położenia nierucho-
mości [art. 47 dyrektywy (art. 28e ustawy o podatku od towarów 
i usług)],

5) świadczone usługi dotyczą transportu pasażerów – miejscem 
świadczenia jest, co do zasady miejsce, gdzie odbywa się transport, 
z uwzględnieniem pokonanych odległości [art. 48 dyrektywy (art. 
28f ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług)],

6) świadczone są usługi wstępu na imprezy kulturalne, arty-
styczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podob-
ne, takie jak targi i wystawy, oraz usługi pomocnicze związane z 
usługami wstępu na ww. imprezy – miejscem świadczenia usług 
jest miejsce, w którym imprezy te faktycznie się odbywają [art. 
28g ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 53 dyrektywy 
2006/112/WE)],

7) świadczone są usługi restauracyjne i cateringowe – miej-
scem świadczenia usług jest, co do zasady, miejsce, w którym są 
one faktycznie wykonywane [art. 55 dyrektywy (art. 28i ustawy o 
podatku od towarów i usług)],

8) świadczone są usługi krótkoterminowego wynajmu środ-
ków transportu – miejscem świadczenia jest miejsce, w którym te 
środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługo-

DOKONYWANIE TRANSAKCJI 
WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH
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Zespół Szkół STO w Olecku 
prowadzi zapisy na rok szkolny 2012/2013 do następujących ty-
pów szkół:
Społeczna Szkoła Podstawowa STO
- do klasy I - dzieci 6 i 7 letnie
- do klasy IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decydu-
je kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II (są wolne 
miejsca). 
Społeczne Gimnazjum STO 
- do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów do klasy II i III (są wolne 
miejsca).
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO
- do klasy I 
Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na pod-
stawie wyników egzaminów gimnazjalnych i wy-
ników na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów. 
Przyjmujemy także uczniów do klasy III (są wol-
ne miejsca).
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat 
Szkoły: 
tel. 87-520-24-18, ul. Młynowa 8
www.spoleczna.olecko.edu.pl

NASZA OFERTA:   
wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych,

sukcesy uczniów w konkursach przedmiotowych,
tradycja - szkoła istnieje od 1991 roku,

wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły 
publicznej, 

program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
rozszerzony program nauki języka angielskiego, 

zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę 
z wybranych przedmiotów,

przyjazna, życzliwa atmosfera, 
profesjonalna kadra,

dobre relacje nauczycieli z uczniami 
budowane na wzajemnym zaufaniu i szacunku, 

bardzo dobra współpraca z rodzicami.

biorcy [art. 56 ust. 1 dyrektywy (art. 28j ustawy o podatku od towa-
rów i usług)],

9) świadczone są usługi turystyki, o których mowa w art. 119 
- miejscem ich świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę 
posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem art. 28n 
ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W przypadku importu usług podatnikami są również osoby 
prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej 
oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych 
przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodar-
czej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na 
terytorium kraju. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia importu 
usług jest, aby usługobiorca był podatnikiem, o którym mowa w art. 
15 ustawy o podatku od towarów i usług, a w przypadku usług, do 
których stosuje się art. 28b tej ustawy (art. 44 dyrektywy 2006/112/
WE), dopuszczalne jest również, aby usługobiorca był osobą prawną 
niebędącą takim podatnikiem zarejestrowaną dla potrzeb prowadze-
nia wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów jako podatnik VAT UE 
[zgodnie z art. 97 ustawy o podatku od towarów i usług (art. 214 
dyrektywy 2006/112/WE)]. 

3. Rejestracja podatników VAT-UE i informacja dla potrzeb 
transakcji wewnątrzwspólnotowych

 Obowiązek, zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w 
zgłoszeniu rejestracyjnym o zamiarze rozpoczęcia niżej wymienio-
nych czynności, zgodnie z art. 97 ustawy o podatku od towarów i 
usług (art. 214 dyrektywy Rady 2006/112/WE po zmianach wpro-
wadzonych dyrektywą Rady 2008/8/WE w związku z art. 213) mają 
- poza podatnikami wykonującymi WDT oraz WNT - podatnicy:

• nabywający usługi, do których stosuje się art. 28b ustawy (art. 
44 dyrektywy Rady 2006/112/WE, jeżeli usługi te stanowiłyby u 
nich import usług;

• świadczący usługi, do których stosuje się art. 100 ust. 1 pkt 4 

Kierowca prawidłowo zaparkowanego przed starostwem 
pojazdu B:

A. opuści pojazd przez szyberdach
B. wysiądzie przez uchyloną tylną klapę pojazdu
C. załatwi sprawę w urzędzie przez telefon, nie wycho-

dząc z auta
D. zaczeka, aż zarządca drogi poprawi szerokość miejsc 

parkingowych
Rozwiązanie znajduje się na s. 19.

-

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3
Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

6
sierpnia 

godz. 1600

B54701

tej ustawy (art. 262 lit. c dyrektywy Rady 2006/112/WE po zmia-
nach wprowadzonych dyrektywą Rady 2008/8/WE w związku z 
art. 213), tzn. świadczący usługi wymienione w art. 100 ust. 1 pkt 4 
tej ustawy (art. 262 lit. c Dyrektywy Rady 2006/112/WE).

Obowiązek składania informacji podsumowujących rozszerzo-
ny został na podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT-UE 
w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 
pkt 4 ww. ustawy.

Ponadto zmieniony został okres, za jaki podatnik będzie zobo-
wiązany złożyć informację podsumowującą. Okres ten zmieniono, 
co do zasady, z kwartału na miesiąc.

Przewidziano jednak wyjątki od zasady ogólnej. Informacje 
podsumowujące mogą być składane za okresy kwartalne w przy-
padkach gdy dotyczą one:

• transakcji WDT jeżeli całkowita wartość tych transakcji, bez 
podatku od wartości dodanej, nie przekracza w danym kwartale i 
w żadnym z czterech poprzednich kwartałów kwoty 250.000 zł.,

• transakcji WNT jeżeli całkowita wartość tych transakcji bez 
podatku nie przekracza w danym kwartale kwoty 50.000 zł,

• transakcji, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt. 4 ustawy o 
podatku od towarów i usług.
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Uczniowie Szkoły Społecznej odwiedzili Świętą Lipkę i Gierłoż

W minioną sobotę, 21 lipca po raz piąty mieszkań-
cy Monet obchodzili święto swojej wsi. Na obchodach 
obecni byli: wiceprzewodniczący Sejmiku Marszałkow-
skiego Edward Adamczyk, wicestarosta Kazimierz 
Iwanowski, wójtowa gminy Kowale Oleckie Hele-
na Żukowska, przewodniczący Rady Gminy Kowale 
Oleckie Krzysztof Bartczak. 

W Monetach święto

Całość imprezy prowadziła szefowa Stowarzyszenia 
Monety Małgorzata Terepko. Najważniesze w części 
oficjalnej było Uhonorowanie Złotą Monetą trzech za-
słuzonych dla wsi ludzi. Byli to: Józef Sinderewicz „za 
śpiewające promowanie wsi”, Julian Dawidziuk „za 
dbałość o zdrowie kilku pokoleń  mieszkańców wsi” i 
Jan Kudaj „za ciągłą obecność w pamięci mieszkań-
ców wsi”. 

Później rozpoczęły się konkurencje sportowe takie 
jak: slalom z surowym jajkiem, rzuty ringo do celu, krę-
cenie na czas hula hop, kopanie piłką do ruchomego celu 
i rzut beretem na odleglość. 

Przybył również ksiądz proboszcz z parafii w Sza-

rejkach.
Nad bezpieczeństwem imprezowiczów czuwali po-

licjanci Krzysztof Adamczyk i Marcin Maciejewski. 
Specjalnie na święto zawitał do wsi wieloletni nauczy-
ciel tamtejszej szkoly Jan Kudaj.

W swoim wystąpieniu Helena Zukowska obiecała 
mieszkańcom remont fatalnej drogi łączącej wieś w kra-
jową 65 i to jeszcze w tym roku. (m)
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Przegrana „Czarnych” w sparingu
23 lipca Czarni rozegrali trzeci już przedsezonowy spa-

ring. Na Stadionie Miejskim zagrali z drużyną z podlaskiej 
„okręgówki” - Gieretem Giby. Podopieczni Kamila Szar-
neckiego i Tomasza Karnieja przegrali z Gieretem 2:3 
(2:1).

Na samym początku spotkania doszło do kilku cieka-
wych akcji z obydwu stron, lecz żadna okazja nie została 
uwieńczona bramką. Po stu dwudziestu sekundach napast-
nik Gieretu strzelił sprzed pola karnego. Jego płaski strzał po 
ziemi nie zagroził zbytnio bramce Andrzeja Miliszewskie-
go i spokojnie złapał piłkę. Chwile potem Kamil Szarnec-
ki po podaniu ze środka pola podbił piłkę i oddał strzał na 
bramkę Gieretu - futbolówka poszybowała ponad bramką. 

Wynik spotkania otworzył Arkadiusz Cichocki w 7. mi-
nucie gry wykorzystując nieporozumienie obrońcy i bram-
karza Gieretu przed polem karnym, po czym zszedł do środ-
ka pola karnego i strzelił obok powracającego obrońcy. 

Minutę później centra Huberta Bokuniewicza z lewej 
strony na około jedenasty metr do Arkadiusza Cichockie-
go, ale strzał napastnika Czarnych nie był zbyt celny. 

Niebawem piłkę od przeciwnika przy bocznej linii bo-
iska przechwycił Kamil Szarnecki. Po wymianie piłki z 
Jakubem Kozłowskim strzał oddaje Jakub Kozłowski, ale 
jego mocne uderzenie skutecznie obronił golkiper zespołu z 
Gib. Futbolówka jednak nie opuściła linii końcowej boiska i 
przechwycił ją przy narożniku boiska Arkadiusz Cichocki. 
Po późniejszym małym zamieszaniu w polu karnym Gieretu 
piłkę po dośrodkowaniu otrzymuje pozostawiony bez opieki 
Kamil Szarnecki i podwyższa rezultat na 2:0 (10. minuta 
meczu). 

Jak później okazało się był to ostatni gol zdobyty przez 
zawodników Czarnych Olecko. 

Około trzy minuty po zdobyciu bramki przez olecczan, 
po kontrataku gola kontaktowego uzyskują piłkarze Gieretu 
Giby, blisko obronienia tego strzału był Andrzej Miliszew-
ski.

Tuż po akcji zespołu gości, strzałem „z woleja” Arka-
diusz Cichocki chciał zaskoczyć golkipera Gieretu Giby, ale 
bramkarz zdołał wybić uderzenie na rzut rożny.

Cztery minuty po zmianie stron drużyna z Podlasia do-
prowadziła do remisu - podanie ze środka między dwóch 
obrońców do wbiegającego napastnika Gieretu i Wojciech 
Kozłowski musiał wyciągać piłkę z siatki. Po godzinie gry 
Gieret wychodzi na prowadzenie po sytuacji „sam na sam” 
okazji nie marnuje zawodnik gości. 

Im bliżej było końca spotkania, tym bardziej Czarni 
chcieli doprowadzić do wyrównania. Było kilka dogodnych 
sytuacji. M.in. w końcówce po „główce” Kamila Szarnec-
kiego wylądowała na poprzeczce bramki. 

Grano 2 x 40 min.
Czarni Olecko - Gieret Giby 2:3 (2:1)
Arkadiusz Cichocki 7’, Kamil Szarnecki 10’ - ? 13’, ? 

44’ i 60’
Czarni: Andrzej Miliszewski (Wojciech Kozłowski 

40’) - Hubert Bokuniewicz, Michał Wasilewski, Maciej 
Głódź, Arkadiusz Cichocki, Krzysztof Marczuk, Jakub 
Kozłowski, Kacper Wasilewski, Łukasz Senkowski, Ka-
mil Szarnecki.

Na zmiany wchodzili: Paweł Wasilewski, Kamil Ma-
salski, Sebastian Drażba, Tomasz Ptaszyński, Krzysztof 
Czuper oraz dwóch graczy TSV Składowa.

Paweł Piekutowski

prowadzane szczególnie podczas weekendów. Bardzo du-
żym uznaniem i mieszkańców i turystów cieszą się służ-
by rowerowe. Policjanci dzięki temu środkowi lokomocji 
mogą patrolami objąć miejsca niedostępne dla samocho-
dów i być jednocześnie dość szybcy, by zareagować na 
wykroczenia. 

R. Klauza: „W tym roku dostaliśmy z Urzędu Miasta 
jeszcze dwa profesjonalne rowery. Służb na rowerach jest 
dość dużo. Okazały się one bardzo efektywne”.

Dzięki hojności samorządów w ilości służ ponadno-
ramtywnych olecka policja znalazła się na drugim miejscu 
za policja za Elblągiem. 

Również z czasem reakcji na zawiadomienie o prze-
stępstwie jest w oleckiej policji nieźle. Jest to do spraw-
dzenia bo każde zgłoszenie jest rejestrowane. Policja w 
mieście ma 9 minut czasu na dojazd do miejsca zgłoszenia. 
W Olecku przeciętny czas wynosi 6 minut i 50 sekund. Na 
terenie wiejskim jest to 17 minut, natomiast oleccy poli-
cjanci zjawiają się w miejscu zgłoszenia z przeciętnym 
czasem 15 minut. 

R. Klauza: „Ten czas związany jest z ilością pa-
troli. Gdy patroli jest więcej czas ten można skrócić. 
U nas w ciągu tygodnia w godzinach nocnych jest to 
jeden patrol, góra dwa. Więcej patroli jest w weeken-
dy.”

Tzw. wykrywalność wykroczeń w KPP Olecko 
określona została na 64%. 

Jeśli chodzi o narkotyki to w pierwszym kwartale 
tego roku wszczęto 11 spraw w tym dwie za handel. 
Przedstawiono łącznie 22 zarzuty. 

R. Klauza: „Różne jest podejście do spraw nar-
kotyków. Jedni są za liberyzacją inni przeciw. Prawo 
jednak jest takie, a nie inne i my te prawo mamy sto-
sować. Taka jest nasza rola. Nie będzie żadnej tole-
rancji. Chyba, że się zmieni prawo?!”

Olecka policja wręczyła 1994 mandaty. W roku 
poprzednim było ich tylko 1728. Za spożywanie alko-
holu wręczono 438 mandatów. W 2011 było ich 321. 
Za wykroczenia porządkowe 451. W 2011 – 374. Po-
licjanci za wykroczenia w ruchu drogowym wypisali 
ich 1096. W 2011 była to liczba 1024.

R. Klauza: „To nie policja ani Rada Miasta ustali-
ła, że w miejscach publicznych nie można spożywać 
alkoholu. Takie jest polskie prawo. Trzeba się do nie-
go dostosować, a my policjanci mamy spowodować 
aby prawo to było respektowane. Tak samo jest z 
przepisami o prędkości. Policjanci nie stają z radara-
mi, gdzie można „nabić sobie licznik”, a w miejscach, 
gdzie jest niebezpiecznie.

W spotkaniu udział wzięli: komendant policji 
Rafał Klauza, rzecznik prasowy aspirant Tomasz 
Jegliński, reporter „Głosu Olecka” Zbigniew Mali-
nowski i b. Marek Borawski

Opracowanie B. Marek Borawski

Olecko jest bezpiecznym miastem

Gordejki Małe
Ukończono budowę boiska wielofunkcyjnego i placu do 

koszykówki w Gordejkach Małych. Inwestycję z funduszu 
sołeckiego realizuje olecka firma budowlana Romualda 
Klepackiego. 

Zadanie obejmuje wykonanie placu o powierzchni 100 
m.kw. z kostki polbrukowej oraz postawienie tablicy do 
koszykówki. Koszt budowy to 11 tysięcy złotych. Trwa 
projektowanie dokumentacji oświetlenia w Dobkach. Za 
3 tysiące złotych zadanie wykonuje firma z Ełku. Termin 
ukończenia 14 sierpnia. Zadanie finansowane jest z fundu-
szu sołeckiego.        ( UMwbiip)
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Zespół Szkół w Judzikach
Judziki 5, 19-400 Olecko; 

tel. 87-520-76-96
prowadzi zapisy do przedszkola, oddziału przedszkolnego, szkoły pod-

stawowej i gimnazjum
na rok szkolny 2012/2013
Karty zgłoszeń dostępne są w sekretariacie szkoły i na stronie interneto-

wej www.zsj.olecko.edu.pl 
NASZE ATUTY:
- indywidualna praca z uczniem;
- możliwość realizacji pasji i zainteresowań m.in. w klubie turystycznym, 

projektach

  edukacyjnych i unijnych; 
- nauka 4 języków obcych (2 obowiązkowo i 2 w formie zajęć poza-

lekcyjnych);
- pracownia komputerowa i pracownia do nauki języków obcych;
- świetlica opiekuńczo-wychowawcza;
- przestronne pomieszczenia, mała liczebność klas;
- bogato wyposażona baza dydaktyczna;
- stołówka, biblioteka.
Ponadto:
- dla uczniów z Olecka zapewniamy dowóz (autobus szkolny).

Serdecznie zapraszamy
Andrzej Malinowski

dyrektor szkoły

Mały ruch graniczny
Od 27 lipca zaczynają obowiązywać 
zasady małego ruchu granicznego w 
przekraczaniu granicy polsko-rosyj-
skiej. Ich wprowadzenie było najbar-
dziej oczekiwanym wydarzeniem w 
województwie warmińsko-mazur-
skim, podkreślanym podczas niemal 
każdego przedsięwzięcia w regionie. 
Zgodnie z Umową między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Federacji Rosyjskiej o zasadach ma-
łego ruchu granicznego mieszkańcy 
strefy przygranicznej powinni, apliku-
jąc o wydanie zezwolenia, przedstawić 
między innymi dokumenty potwier-
dzające posiadanie miejsca stałego 

zamieszkania we wspomnianej strefie. Takie zaświadczenia 
będzie można uzyskać w komórkach ewidencji ludności urzę-
dów miast i gmin. Ponadto przed wydaniem zezwolenia dane 
wnioskodawcy będą sprawdzane w krajowych bazach danych 

i Systemie Informacyjnym Schengen pod kątem zastrzeżeń 
dotyczących przekraczania granic.

Na www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce MRG zostały 
udostępnione materiały informacyjne, ulotki i plakaty o no-
wych zasadach w przekraczaniu granic.

W OOM w Taekwondo Olimpijskim mogą wziąć udział za-
wodnicy w wieku 13-14 lat.

W Łodzi odbyła się eliminacja, w której wystartowała i za-
kwalifikowała się do finału czwórka zawodników z LUKS Hidori 
Olecko:

Zuzanna Murawska - Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika w Olecku, Patrycja Barszczewska - Szkoła Podstawowa nr 
1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Sebastian Milcarz - Gim-
nazjum im.Jana Pawła II w Wieliczkach oraz 

Maurycy Miszczak - Zespół Szkół im. ks. Jana Twardowskie-
go w Olecku

Pierwszym dniu zawodów uczestnicy startowali w konkuren-
cjach sprawnościowych i zajęli miejsca:

Zuzanna Murawska - 6 miejsce, Patrycja Barszczewska - 
8 miejsce, Maurycy Miszczak - 8 miejsce, Sebastian Milcarz 
- poza finałową ósemką

2 lipca w walce sportowej startował: Sebastian Milcarz - 9 
miejsce.

3 lipca w walce sportowej wywalczyli: Zuzanna Murawska 
- 3 miejsce, Patry-
cja Barszczewska 
- 5 miejsce, Mau-
rycy Miszczak - 5 
miejsce

Do Mszany 
Dolnej wybrali się 
z nami rodzice Pa-
trycji Barszczew-
skiej.

Pani Bogusi 
serdecznie dzięku-
jemy za upamięt-
nianie aparatem 
naszych poczynań.

TTO

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 

Sportach Letnich, Mszana Dolna

Skatepark
Nowe urządzenia do skateparku przy ul. Nocznickiego 

dostarczy i zamontuje firma z Torunia. Koszt wykonania 
na podstawie najniższej z ofert wyniesie prawie 83 tysiące 
złotych. Termin wykonania został określony na 40 dni od 
chwili podpisania umowy. Prawdopodobnie będzie to po-
łowa sierpnia. 

Skatepark wzbogaci się o takie urządzenia jak: funbox 
z poręczą, ławkę, poręcz małą i dużą, pole jam, grindbox, 
„Quater” grinbox, bank ramp i minirampę.    
( UMwbiip)

Linia 400 kV
Trwają procedury planistyczne przy sporządzaniu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wywania przestrzennego miasta i gminy Olecko dla pro-
jektowanego przebiegu dwutorowej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej 400 kV Z Ełku do granicy. Dotyczy 
to terenów gminy położonych w miejscowościach Babki 
Gąseckie, Świdry, Dzięgiele, Kijewo, Zatyki i Borawskie. 
Do 6 lipca Urząd Miejski przyjmował wnioski dotyczące 
studium oraz prognoz oddziaływania inwestycji na środo-
wisko. ( UMwbiip)

Ślepie – Zajdy
Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej ze Śle-

pia do Zajd. Inwestycje realizuje konsorcjum złożone z 
firm suwalskich i białostockich. Wartość robót wyceniono 
przy pomocy przetargu na jeden milion 56 tysięcy złotych. 
Nadzór inwestorski kosztuje ponad 20 tysięcy złotych i 
prowadzi go firma Krzysztofa Sawczuka z Olecka. 

Termin ukończenia budowy to 28 września b.r.
(UMwbiip)
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Projekt „Akademia Obywatela” współfinansowany jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego

K70004

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

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

Ilość publikacji: x 1 x 2 x 3 x 4 x ?

KUPON 
NA NAJTAŃSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za słowo

 auto        sprzedam  

       wynajmę     kupię

 praca

 inne

BIURO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO 
I PRAWNEGO W OLECKU

Analiza problemów z którymi mieszkańcy powiatu olec-
kiego zwracają się do Biura  Porad Obywatelskich i Praw-
nych  w Olecku pozwoliła na ustalenie kolejnego tematu 
nurtującego interesantów Biura. 

Jaka jest procedura rozwodu? 
Właściwym do rozpoznania spraw rozwodowych jest sąd 

okręgowy, wydział rodzinny. Jest to sąd, w okręgu którego 
małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania

Do rozpoczęcia postępowania sądowego potrzebny jest 
pozew. Pozew można sporządzić własnoręcznie lub zlecić 
pełnomocnikowi z kancelarii radcowskiej lub adwokackiej. 
W pozwie należy podać dane osobowe, rodzaj roszczenia (o 
rozwód), przytoczyć okoliczności faktyczne i dowody, na 
ich potwierdzenie, szczególnie dotyczące rozkładu poży-
cia małżeńskiego i okoliczności dotyczących dzieci. Trzeba 
przekonać sąd, że rozkład pożycia jest trwały i zupełny w 
trzech płaszczyznach: duchowej, fizycznej i gospodarczej. 
W pozwie można wskazać, czy chcemy orzeczenia o winie 
czy nie, ale sąd nie jest tym wnioskiem związany i może 
orzec o winie, jeżeli ustali to w toku procesu.

Do pozwu w dwóch egzemplarzach (dla strony i sądu) 
dołączamy odpis zupełny aktu małżeństwa, skrócone odpisy 
aktów urodzenia wspólnych, małoletnich dzieci.

Opłata za pozew jest stała i wynosi 600 złotych. W przy-
padku trudnej sytuacji majątkowej można wystąpić z wnio-
skiem o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub czę-
ści. Można także wystąpić o ustanowienie pełnomocnika z 
urzędu.

Jeżeli sąd uzna, że są widoki na utrzymanie małżeństwa, 
może skierować strony do mediacji. 

Odpowiedzi  to oczywiście tylko zarys rozstrzygnięcia 
problemu. Jeśli dotyczy on  naszych czytelników zaprasza-
my do kontaktu z naszym Biurem w Olecku lub jednym z 
terenowych Punktów w gminach powiatu oleckiego . 

Nasze usługi są b e z p ł a t n e. 
Biuro Poradnictwa Obywatelskiego i Prawnego w Olec-

ku ul. Wojska Polskiego 13,tel.  87 610 2201 www.akade-
mia.olecko.pl., Terenowe Punkty Porad Prawnych i Obywa-
telskich w: Kowalach Oleckich , Świętajnie i Wieliczkach

UWAGA   WĘDKARZE 
Klub Wędkarski Ukleja w Olecku serdecznie zaprasza 

na X Otwarte Spinningowe Mistrzostwa Olecka. Zawody 
odbędą się 5 sierpnia na j. Olecko Wielkie. Łowimy z łodzi 
w dwóch turach. Zwycięzcom puchary, medale i dyplomy, a 
wiele ciekawych i cennych nagród oraz upominków, zosta-
nie rozlosowanych wśród wszystkich uczestników. W prze-
rwie między turami, a także po zawodach, wspólna biesia-
da. Zbiórka zawodników na plaży przy zajeździe-campingu 
Margrabowa  – wyjazd z Olecka w stronę Suwałk z własny-
mi łodziami o 5 30 rano. Opłata startowa 25 zł ( obowiązuje 
zezwolenie na połów ryb na j. Olecko Wielkie - możliwość 
wykupienia jednorazówki na miejscu). Kobiety startują gra-
tis!!!!! 

Wszystkich, którzy chcieliby uatrakcyjnić imprezę, zo-
stając fundatorami nawet drobnych upominków serdecznie 
do tego namawiamy. Przyda się wszystko i za wszystko już 
serdecznie dziękujemy.                                                                                 
Tel. 087 520 22 13 w godz. 7-14,  607 123 389 Arnold Ho-
ściłło, 601 152 462 Krzysztof Gryniewicz

Z wędkarskim pozdrowieniem KW UKLEJA

17 lipca dzieci z Przedszkola Niepublicznego Smyk wybrały 
się na wycieczkę Wigierkiem, tj. wigierską kolejką wąskotorową 
w poszukiwaniu wakacyjnej przygody. 

Wigierski Park Narodowy to przede wszystkim dostojny staro-
drzew puszczy Augustowskiej i cudne jeziora. Wszystkie te piękne 

widoki podziwialiśmy ze 
słonecznego wagonika 
leśnej ciuchci na 10-ki-
lometrowej trasie z Pło-
ciczna do Krusznika. Ko-
lejka składa się z małych, 
kolorowych wagoników 
i starej zielonej lokomo-
tywki. Kiedyś leśnicy 
pozyskujący drewno w 
puszczy transportowali je 
wigierską ciuchcią. 

Podróż z Płociczna 
do Krusznika, jak za cza-
sów naszych pradziad-
ków, była prawdziwą wy-
prawą. Na przystanku w 
Bindudze zachwycił nas 
widok na jezioro, w Po-
wałach spacerowaliśmy 
leśną ścieżką gdzie po-
dziwialiśmy stary dąb z 
pszczelą barcią. W Brat-

nym Dole zjedliśmy pyszne drugie śniadanie, a na finał w Kruszni-
ku bawiliśmy się wesoło na kwiecistej łące. 

Wszyscy pasażerowie Wigierka uśmiechali się na widok Smy-
ków - Kaczorków w wesołych, żółtych czapeczkach. Kierownik 
pociągu pozwolił dzieciom samodzielnie kasować swoje bilety. 
W czasie wakacji podróż ciuchcią odkrywa swój niepowtarzalny 
klimat. Gwizd lokomotywy, stukot kół, zapach dymu uspokaja, 
zwalnia, relaksuje… 

To była niezwykła wyprawa! Wakacje w przedszkolu nie są 
wcale nudne. W naszym Smyku jest fantastycznie!

Ewa Borzeńska 

Wakacyjna przygoda z wigierską ciuchcią
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V23401

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V1
73

09

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, UAZ, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K68910

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V22103

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V18707

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, naprawa: zawieszenia, 
amortyzatory, elektronika, komputerowa geometria zawie-
szenia, klimatyzacja tel. 509-746-264;                                        V22203

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B54602

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V22502

US£UGI
ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO

Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33
Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V2

15
04

V2
20

03

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V22802

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V22702

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V00929

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V20805

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V18410

* jubilerskie usługi, grawerowanie, naprawa oprawek
  okularów, plac Wolności 13, tel. 508-266-703
krstatkiewicz@gmail.com, www.zlotnik-olecko.pl V22602

V13514

imprezy okolicznościowe, dyskoteki, koncerty, pokazy

ul. Partyzantów 2, tel. 604-058-648, www.coolturaklub.pl

Klub „CoolTura”

* glazurnictwo, Krzysztof Sadowski, tel. 517-535-255 K70802

* hydraulika (instalacje wodne), Krzysztof Sadowski, tel. 
517-535-255 K70902

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V19846

V01928

V19007

* Auta używane, tel. 501-611-961 V23231

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. 
Grunwaldzka, tel. 87-520-01-21 K69010

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264 V22213

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V22812

* części używane, wszystkie marki, Ełcka 2 (przy 
skupie złomu), tel. 501-611-961 V23221

* Ford Escort Combi, 1,4B, 1999, tel. 605-485-376 B53904

* Ford Focus Combi, grudzień 2004, 1,8TDDI, klima-
tyzacja, radio fabryczne cd+zmieniarka+nawigacja, 
elektryczne przednie szyby i lusterka, 6 poduszek, 
zadbany, tel. 600-936-589 B54801

* VW Passat 1,8B+G, 1998, tel. 508-097-660 V19616

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...

V22501

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B53006

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B54003

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 L75204

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-
12-12 K70704

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B52906

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863 L75303

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B53604

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
31, tel. 87-520-22-13 B51709

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533 K70304

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V21514

* korekta i redakcja prac rocznych, semestralnych, 
licencjackich, itp. tel. 609-535-117 B53504

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawo-
we, gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B54403

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 L75402

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B53804

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 
V19816
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V1
72

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

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

WYNAJEM

• 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

V19506

KUPIĘ

PRACA

V1
96

06

SPRZEDAM 

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

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V19906

PROMOCJA 

w KEY

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

DWORZEC PKP
tel. 87-520-22-33

V21614

* PERFEKT Szkoła Językowa, biuro tłumaczeń, tel. 87-520-
24-05, www.perfekt-school.pl                          K70104

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Sokola 1E, tel. 87-615-31-90             V19706

INNE

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

K
67

50
9

* sprzątanie, pranie tapicerek, dywanów, opieka nad grobami, 
tel. 513-035-033 V218034

V
16

81
0

V20615
Pomieszczenia biurowe do wynajęcia. 
Olecko, ul. Gołdapska 22, tel. 502-200-053.

* ubezpieczenia (komunikacyjne, życie, majątkowe), Adam 
Kaczor, tel. 502-768-278 V20705

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V18907

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
lub sms 505-314-536 V17319

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V21314

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V23211

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-20-12-12 K70704

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 L74809

* transportowe, Mercedes Sprinter, tel. 512-265-569 V18927

* koty oddam z bardzo dobrych rąk w jeszcze lepsze 
ręce, tel. 600-140-814 L75007

* oddam koty (wszystkie czarne) w dobre ręce, tel. 
504-997-481 (odbieram tylko SMS-y) B54303

* oddam ziemię z wykopu, tel. 603-113-040 V22832

* potrzebuję pilnie rower stacjonarny za 0 złotych i pralkę 
automatyczną (jestem inwalidką i proszę o pomoc), tel. 505-
211-873 L75501

* Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” przyjmie nieod-
płatnie meble takie jak: tapczany, szafki nocne, tel. 
87-523-99-65 w godzinach od 10.00 do 12.00. B52406

* zgubiono komputer Launch służący do naprawy sa-
mochodu. Nagroda, tel. 509-383-045

* stary traktor, tel. 602-235-182 V19836

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B52207

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K67714

* bilard profesjonalny, blat marmurowy, stan dobry, 
tanio, tel. 603-113-040 V22822

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 B52506

* dom, 3 ha, Jaśki, tel. 502-088-402 K69210

* dom, Olecko, tel. 502-088-505 K69110

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 K53406zzł

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-
709-756 L75105

* działki budowlane, Jaśki, tel.502-088-402 K69310

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 K53506zzł

* lokal na biuro, tel. 604-456-732 K70204

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 B52008

* łódkę wędkarską, tel. 512-265-569 V18917

* łóżko, 160 - 220 cm, materac, 300 złotych, tel. 691-
125-491 B52108

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 601-210-819 
K53306zzł

* mieszkanie 73 m.kw. po generalnym remoncie, tel. 
87-520-33-36 B54203

* modele kartonowe, Wydawnictwo WIR, (samoloty 
1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* neon reklamowy piwa Warka, tanio, tel. 505-314-536 
V17329

* nowy telefon z faxem, tel. 601-152-454

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V19826

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane bu-
dynkiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, 
siła na miejscu, tel. 602-293-333 V19516

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A V01938

* wózek inwalidzki, nowy, nieużywany, tel. 601-152-454 B53105

* lokal do wynajęcia w centrum, tel. 695-602-891 K71001
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany
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. 
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY!
NOWOŚĆ: ODNOWIENIA WSZYSTKICH CERTYFIKATÓW 
(RÓWNIEŻ INNE CENTRA), KORZYSTNE CENY.
PUNKT INFORMACJI KRS  - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE

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

B53205

MEDYCYNA ALTERNATYwNA
Cudowny propolis

W domowej i ludowej medycynie popularnym le-
kiem był propolis czyli kit pszczeli. W starym pszcze-
larskim kalendarzu jest zapisany przepis na płyn do 
płukania ust i na ból zębów. Niepełną łyżeczkę do 

herbaty kitu pszczelego rozpuścić w ćwiartce spirytusu. 
Dodać pół łyżeczki salicylu, przecedzić i zlać do butel-
ki. Łyżeczkę tego roztworu dodaje się do szklanki letniej 
wody i używa do płukania gardła. Tym samym płynem 
zwilżyć kawałek waty i wcisnąć do ubytku w bolącym zę-
bie, ponadto natrzeć nim dziąsło.

Owoce na urodę
Z apetytem rzucamy się na letnie owoce „prosto z drzewa 

i krzaczka”. Dostarczają one - poza witaminami i składni-
kami mineralnymi - wiele czynnych biologicznie substancji, 
przyspieszających przemianę materii, uodparniających orga-
nizm, wpływających korzystnie na wygląd i samopoczucie. 

Truskawki i poziomki: sezon na nie zaczyna się wcze-
śnie, ale późniejsze odmiany będą na rynku jeszcze w lip-
cu. Smakowity miąższ kryje duże dawki witaminy C. A ona 
- jak wiadomo -niezbędna jest w produkowaniu kolagenu, 
substancji wiążącej komórki tkanki łącznej, co pozwala za-
chować jędrność ciała. Mają też sporo potasu, regulującego 

PLAC WOLNO
tel.: +48 87 520 31 70
http://www.sklep.ternet.com.pl/
e-mail: sklep@ternet.com.pl ; ternet@ternet.com.pl
gg:3985104, skype: skype:marter2?call

ŚCI 26 Poniedzia :
Sobota: 10 - 14

łek - Piątek 9 - 18
00 00

00 00

KOMPUTERY NOTEBOOKI KASY FISKALNE

SERWIS BIURO RACHUNKOWE

� �
�

mobilny internet w Orange

B54103

K69807

pracę mięśni. Kosmetyka naturalna zaleca świeży sok z tych 
owoców na rozjaśnienie cery. Podobno pijąc go dużo, można 
zlikwidować szpecące ciemne plamy na twarzy oraz piegi.

Maliny 
Już nasze babcie leczyły malinową herbatką przezię-

bienia i grypy, ale również uczucie stałego zmęczenia, bez-
senność i załamanie nastroju. 

A wiadomo, jak takie stany odbijają się na wyglądzie. 
Prawdopodobnie te właściwości malin wiążą się z zawar-
tością witamin z grupy B. Wspomagają one strukturę ko-
mórek przeka¬zujących impulsy nerwowe. Maliny ponad-
to wpływają oczyszczająco na organizm.

Cząber
Dodaje się w naszej kuchni do potraw z roślin strącz-

kowych, do ogórków, zielonej sałaty.  Smakosze radzą, 
by świeżymi usiekanymi listkami cząbru posypać placki 
ziemniaczane. Do dań gotowanych (mięso, zupy, ryby) do-
daje się cząber na kilka minut przed odstawieniem z ognia, 
w przeciwnym razie potrawa będzie miała gorzkawy smak. 
Jako ziele cząber pobudza wydzielanie soku żołądkowe-
go, ułatwia przyswajanie pokarmów, zapobiega wzdęciom, 
działa przeciw robakom u dzieci.

Gdzie jest Nemo?! 
- Podwodne poszukiwanie skarbów z powiecie olec-

kim!” - czyli sposób na nurkowy weekend w powiecie 
oleckim. Cykliczna impreza rodzinna, promująca tury-
stykę aktywną, zwłaszcza nurkowanie, która odbywać się 
będzie co roku, za każdym razem na innym jeziorze po-
wiatu oleckiego. W tym roku „Gdzie jest Nemo” odbędzie 
się na Jeziorze Oleckim Wielkim. 

Całość polega na poszukiwaniu podwodnych skar-
bów, a konkretnie zanurzonych w toni rybek, przedsta-
wiających postacie znane z filmu animowanego o tym sa-
mym tytule. Figurki ukryte w toni, powiązane są z bardzo 
cennymi nagrodami, dlatego warto uważnie rozglądać się 
w trakcie nurkowania. 

Oprócz atrakcji nurkowych, organizatorzy przygo-
towali też gry i zabawy dla najmłodszych. Atrakcyjność 
nagród, możliwość przyjazdu z dziećmi, dobra zabawa 
sprawi, że oferta ta będzie cieszyć się popularnością w 
środowisku nurkowym, tegoroczna impreza jest współfi-
nansowana ze środków Starostwa Powiatowego w Olec-
ku. 

Start w najbliższą sobotę 28 lipca od 11:00 / rozpoczę-
cie poszukiwań skarbów od 12:00, przystań LOK. 

Zapraszamy płetwonurków i nie tylko.
 
PROGRAM akcji 
„Gdzie jest Nemo? Powiat olecki krainą łowców przy-

gód!”:
11.00 - 11.30 rejestracja uczestników
12.00 - 14.00 podwodne poszukiwanie skarbów
14.00-15.00  rozdanie skarbów** szczęśliwcom, 

którzy znaleźli rybki
12.00 - 15.00 gry i zabawy dla dzieci* z nagrodami, 

ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
15:00 zakończenie akcji
Do wygrania sprzęt nurkowy!!!
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Kalendarz imion Cytaty na ten tydzień

Nasz przepis

PRZYS£OWIA

25 lipca
Aniki, Hennelore, Krzysztofy, Olim-
pii, Świętosławy, Walentyny, Walii, 
Żakliny
Dalibora, Jakuba, Krzysztofa, Micha-
ła, Nieznamira, Olimpiusza, Rudolfa, 
Sławosza, Walentego, Walentyna
26 lipca 
Anety, Anity, Anny, Bartolomei, Gra-
żyny, Hanny, Mirosławy
Bartłomieja, Dawida, Joachima, Kry-
styna, Laurentego, Mirosława, Mojsła-
wa, Rudolfina
27 lipca
Aurelii, Julii, Laury, Lidii, Lili, Lilia-
ny, Lilii, Lilli, Marty, Natalii, Tomisła-
wy
Alfonsa, Aurelego, Aureliusza, Cele-
styna, Cezarego, Dionizego, Jerzego, 
Rudolfa, Wszebora
28 lipca
Ady, Aidy, Aliny, Ireny, Marceli, Syl-
wii, Wiwianny, Wiwiany

Antoniego, Innocentego, Melchiora, 
Samsona, Sylwiusza, Święcimira, Świę-
tomierza, Świętomira, Walentego, Wik-
tora, Wiktoriana
29 lipca
Beatrycze, Cierpisławy, Flory, Lucylii, 
Lucylli, Ludmiły, Marii, Marty, Olgi
Antoniego, Cierpisława, Konstancjusza, 
Konstantego, Konstantyna, Olafa, Sera-
fina, Urbana
30 lipca
Aldony, Juliety, Julii, Julity, Leontyny, 
Ludmiły, Maryny
Abdona, Donata, Leopolda, Lubomysła, 
Lutomyśła, Pawła, Piotra, Rościsława, 
Szczęsława, Ubysława, Ursusa, Zbysła-
wa, Zdobysława
31 lipca
Ernesty, Ernestyny, Heleny, Igi, Ignacji, 
Leny, Ludomiry
Alfreda, Beatusa, Ernesta, Ignacego, Ju-
styna, Lubomira, Ludomira, Romana

Męczennik w rodzinie potrafi cał-
kowicie zatruć przyjemną domową at-
mosferę.            Karen Zimsen

Za atmosferę domu odpowiedzial-
ni są przede wszystkim dorośli. Jeżeli 
nie potrafią spokojnie i rzeczowo roz-
mawiać, nie okazują sobie miłości, za 
to stale krytykują się nawzajem, zapo-
minając zupełnie o uśmiechu i życzli-
wych słowach, właśnie taki model za-
chowania przekazują dzieciom. 

Karen Zimsen

Jaki Jakub (25 lipca) do południa, 
taka zima też do grudnia; jaki Jakub po 
południu, taka zima też po grudniu.

Jak ciepły Jakub (25 lipca) to zimne 
Boże Narodzenie.

Kwiat lipowy, napój zdrowy.
Od św. Anki (26lipca) zimne wieczo-

ry, chłodne poranki.
Święta Hanna (26 lipca) to już jesien-

na panna. 
Około św. Marty (29 lipca) ze żniwa-

mi już nie żarty.
Kto latem pracuje, zimą głody nie 

poczuje. 
Leje od Jakuba do Ignaca (31 lipca), 

stracona rolnika praca.

Bulion 
z kluskami wątrobianymi
średnia cebula, pęczek natki pietrusz-
ki, łyżka masła, 10 dag mąki, jajko, 
10 dag mielonej wątroby, litr bulionu, 
majeranek, pieprz, sól, gałka muszka-
tołowa

Cebulę i pietruszkę drobno sieka-
my i około 5 minut dusimy pod przy-
kryciem na maśle jajka, wątroby, mąki 
i odrobiny wody zagniatamy ciasto. 
Dodajemy do niego cebulę z pietrusz-
ką i doprawiamy do smaku majeran-
kiem, solą, pieprzem i gałką muszka-
tołową. 

Bulion lub prawdziwy mocny rosół 
doprowadzamy do wrzenia i łyżecz-
ką wkładając ciasto gotujemy na nim 
małe kluseczki. Gotujemy do momen-
tu, aż wszystkie kluski wypłyną na po-
wierzchnię.

Indyk duszony
60 dag ud indyczych, 15 dag skóry 
wieprzowej, 10 dag cebuli, niepełna 
łyżeczka pieprzu, szczypta mielonych 
goździków, półtorej łyżeczki soli, 4 ły-
żeczki siekanej natki pietruszki, 2 dag 
masła, 125 ml koniaku
Z ud indyczych usuwamy kości i kro-
imy mięso w poprzek włókien w pla-
stry o grubości pół cm. Skórę kroimy 
w 2 cm paski. Cebulę kroimy w drobną 
kostkę, mieszamy z przyprawami i po-
siekaną natka pietruszki.
Rondel smarujemy masłem i układamy 
w nim warstwami skórę wieprzową i 
mięso i każdą warstwę posypujemy 
cebulą z przyprawami. Dolewamy 125 
ml wody i koniak. Rondel przykrywa-
my i gotujemy na dużym ogniu. Gdy 
potrawa zacznie się gotować zmniej-
szamy ogień i dusimy około 4 godzin.

Chłodnik wiśniowy
50 dag wiśni, 400 ml czerwonego wina, 
łyżka mąki ziemniaczanej, pół szklanki 
śmietany kremówki, pół limonki, cukier, 
sól, szczypta cynamonu

Wiśnie myjemy, osuszamy i drylu-
jemy. Zalewamy dwiema szklankami 
zimnej wody i gotujemy 10 minut. Wle-
wamy wino i gotujemy dalsze 10 minut.

Mąkę ziemniaczaną rozprowadzamy 
w kilku łyżkach zimnej wody i wlewamy 
do gotującej się zupy i mieszamy aż do 
zagotowania. 

Przyprawiamy do smaku solą, cu-
krem, cynamonem i sokiem z limonki.

Zupę studzimy, a potem dokładnie 
ziębimy w lodówce. Śmietanę ubijamy z 
łyżką cukru i dodajemy łyżeczkę skórki 
startej z limonki. Do każdej porcji zupy 
wkładamy łyżkę ubitej śmietany.

Surówka z porów 
z ananasem

Ładny por, słoiczek majonezu, puszka 
ananasów, sól, pieprz, cytryna do smaku

Por dokładnie myjemy, przecinamy 
wzdłuż i wypłukujemy resztki piasku. 
Odcinamy części zielone. Białe kroimy 
w dość długie od 1 do 2 cm paski. Do 
porów dokładamy posiekane ananasy. 
Nadmiar soku odciskamy na sitku. Do 
porów i ananasów wlewamy mały sło-
iczek majonezu, przyprawiamy solą, so-
kiem z cytryny i pieprzem. 

Sałatka nadaje się do drobiu podawa-
nego na gorąco.

Zbiór 
i przechowywanie owoców

Bardzo ważne dla pomyślnego prze-
chowywania owoców jest przestrzeganie 
pory ich zbioru, przypadającej na okres 
pełnej dojrzałości. Owoce zbyt wcześnie 
zebrane nie mają wartości konsumpcyj-
nej, a nie zawsze dojrzewają w przecho-
walniach, natomiast  owoce  przejrzałe 
często gniją.

Owoce należy zbierać w taki sposób, 
aby nie  uszkadzać  gałązek. Do zbiorów 
z drzew karłowatych i krzewów nie trze-
ba stonować drabin. Jeśli drzewa są wyż-
sze, stosuje się urządzenia umożliwiające 
zbiór. Nie należy jednak wchodzić na 
drzewa, można bowiem uszkodzić ich 
powierzchnię lub złamać gałąź. 

Owoce układa się ostrożnie w wikli-
nowych koszach lub skrzynkach, uprzed-
nio wyszorowanych wodą z mydłem 
i wysuszonych. Jabłka i gruszki prze-
chowuje się na pólkach lub w skrzyn-
kach (można je przełożyć wiórkami lub 
słomą), w chłodnych pomieszczeniach. 
Kiście winorośli umieszcza się no butel-
kach z wodą, zanurzając w niej kawałek 
łozy, Grona można również umieszczać 
na rozciągniętych w piwnicy sznurach. 
Miękkie owoce nie nadają się do prze-
chowywania.

Bez wagi
W przepisach kulinarnych podawana 

jest waga poszczególnych składników. 
Tylko praktyczni Amerykanie podają 
proporcje np. w szklankach, filiżankach 
czy łyżkach. 

Warto w kuchni mieć pod ręką prze-

liczniki objętościowo-wagowe. Szklanka 
mąki pszennej waży 150 - 170 g., łyżka 
(płaska) 15-15 g.. Szklanka kaszy grycza-
nej waży 170 g., ryżu 230 g., cukru - 220 
g., cukru pudru -200 g., łyżka masła to 
14-16 g., łyżka śmietany 18% -15-17 g., 
soli -18-20 g., smalcu -14-16 g..
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Drukarnia „Gryfix”, 19-300 Ełk, ul. Sasankowa 17

WSZYSCY  PRZYJACIELE WĘDKARSTWA
Dobre duchy, sponsorzy, 
mili i uczynni LUDZIE !!!!!

5 sierpnia na jeziorze Olecko Wielkie organizujemy jubi-
leuszowe X Spinningowe Otwarte Mistrzostwa Olecka.

Zawody towarzyskie, jak zwykle zakończone wspól-
ną biesiadą charakteryzują się udziałem wielu wspaniałych 
osób. Wszyscy uczestnicy naszych zawodów zawsze są ob-
darowani różnymi upominkami i nagrodami. 

Aby jednak poziom zawodów, ich atrakcyjność i niepo-
wtarzalność zastały po raz kolejny utrzymane, zwracamy się 
do Szanownych Państwa o pomoc. 

Za wszelką będziemy bardzo wdzięczni. Każdy upomi-
nek rzeczowy lub w każdej innej  formie (były już nagrody 

w postaci leczonych zębów u stomatologa, wykonywanych 
rozliczeń podatkowych, usług fotograficznych, kominiar-
skich  i fryzjerskich, pysznych obiadów itp.) będzie bardzo 
mile widziany a darczyńca odpowiednio uhonorowany.  

Wierzymy, że i TY zechcesz nam pomóc. 
Zbiórka zawodników nad jeziorem przy kempingu 

Margrabowa, przewidziana jest na godzinę 5,30. Przerwa 
między turami od 11,00 do 12,30. Zakończenie łowienia 
około 17 00.

Kontakt : tel.  87 520 2213    10-14
                     601 152 462  całą dobę
                     607 123 389  całą dobę

Z wędkarskim pozdrowieniem
Prezes KW Ukleja Olecko

J. Arnold Hościłło

22 lipca na boisku MOSiR odbył się V Ogólnopolski Tur-
niej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka

Organizatorami był OTSS i MOSiR Olecko, a sędzią 
głównym Dariusz Karniej.

Sędziowali również: Stanisław Wasilewski, Wojciech 
Pilichowski i Maciej Mularczyk.

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Tomasz Poskier / Piotr Loba (Olsztyn)
2. Kamil Radzikowski / Bartosz Mariański (Olsztyn)
3. Piotr Sobczak / Mateusz Chyl (Rewal)
4. Sławomir Typa / Filip Brandt (Warszawa)
5-6. Kamil Lis / Piotr Ostaniewicz (Giżycko) i Mariusz 
Szlejter / Łukasz Rudzewicz (Augustów)
7-8. Sebastian Dryński / Przemysław Tomkiewicz (War-
szawa) i Błażej Masłowski / Kamil Starzewski (Giżycko)
9-12. Piotr Zawistowski / Daniel Jaroszewicz (Ełk), Seba-

V Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Olecka

stian Romańczuk / Mateusz Sacharewicz (Białystok), 
Przemysław Surażyński / Wojciech Kędzierski (Giżyc-
ko) i Bartłomiej Błoński / Dominik Błoński (Mikołajki)
13-16. Aleksander Mamełka / Dorian Poinc (Warszawa), 
Artur Opanowski / Arkadiusz Bogdan (Olecko), Woj-
ciech Płochocki / Marcin Chmielewski (Warszawa) i Ar-
kadiusz Gij / Łukasz Augustynowicz (Giżycko)

Trzy najlepsze pary otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i puchary. Osiem najlepszych par otrzymało nagrody pie-
niężne.

Dodatkowo pamiątkową statuetką uhonorowano naj-
lepszego zawodnika turnieju, którym został Tomasz Po-
skier z Olsztyna.

W turnieju uczestniczyło 32 zawodników.
Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 

Dariusz Karniej

Dziewięć bramek w sparingu 
Czarni Olecko wygrali w piątek na Stadionie Miejskim w 
Olecku z rezerwami suwalskich Wigier 6:3 (4:0).

Pierwsza połowa gry należała do graczy z Olecka. Choć goście 
w 7. minucie mogli objąć prowadzenie, ale w sytuacji „sam na 
sam” górą był bramkarz Andrzej Miliszewski. Po ośmiu minu-
tach bramkarz suwalskiej „jedenastki” musiał wyciągnąć piłkę z 
siatki. Gola zdobył Daniel Bogdanowicz, który w sytuacji „sam 
na sam” przerzucił futbolówkę nad golkiperem Wigier. Na 2:0 w 
20. minucie podwyższa Arkadiusz Cichocki strzelając gola z bli-
skiej odległości w długi róg bramki. Po dziesięciu minutach jest 
już 3:0 - strzelcem Kamil Szarnecki. W 34. minucie Krzysztof 
Marczuk odgrywa do tyłu do Huberta Bokuniewicza. Ten po 
szybkiej wymianie piłek z Jakubem Kozłowskim decyduje się 
na strzał i jest już 4:0. Wynik do końca pierwszej połowy nie uległ 

już zmianie.
Po przerwie „obudzili się” goście z Suwałk, którzy strzela-

ją trzy bramki. Szczególnie „szczęśliwym” trafieniem był gol 
z rzutu karnego - bramkarz Czarnych Wojciech Kozłowski 
najpierw obronił strzał gracza Wigier II, ale dobitka suwalsz-
czanina była już celna. Chwilę po wznowieniu gry padła naj-
piękniejsza bramka meczu. Ze środka boiska Kamil Szarnecki 
przebiegł z piłką parę metrów, odegrał do Tomasza Karnieja, 
ten odegrał ponownie „z pierwszej piłki” do Kamila Szarnec-
kiego i „Ciapek” po przełożeniu sobie piłki na prawą nogę od-
daje strzał sprzed linii pola karnego. Po jego uderzeniu piłka 
wpada w samo „okienko” bramki Wigier.

Mecz rozgrywano przy często padającym deszczu i przy 
grząskiej - ciężkiej - murawie Stadionu Miejskiego.

Grano systemem 2x40 min.          c.d. na sąsiedniej stronie
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ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
NAWOZY, ZIEMIA, NARZĘDZIA
PROJEKTOWANIE OGRODÓW

NASIONA, CEBULKI

11 LISTOPADA 29 (szosa na Giżycko)
tel. 501-380-075 , 516-020-549

V
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Rozwiązanie QUIZU „Parkuj z głową” 
Oczywiście żadna z odpowiedzi nie rozwiązuje pro-

blemu źle wytyczonej szerokości miejsc parkingowych. 
Na parkingu przed Starostwem nie da się zaparkować z 
głową!

21 lipca przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sien-
kiewicza na boisku „Orlik 2012” odbył się Otwarty Turniej  
Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka

Organizatorem zawodów był MOSiR Olecko.
Sponsorami Urząd Miejski w Olecku, firma ,,EDKAR” 

oraz ,,DARK@MP” i ,,MIX  eectronics”
Sędziowali Dariusz Karniej, Wojciech Pilichowski i 

Marcin Putra.
WYNIKI:

Grupa ,,A”:
Suwałki - Taka pompa 9:5
Zakaz od tyłu - Somo 6:1
Suwałki - Animal  5:2
Taka pompa - Somo 13:0
Animal - Zakaz od tyłu 16:2
Suwałki - Somo  16:3
Taka pompa - Zakaz od tyłu 11:2
Animal - Somo  11:3
Suwałki - Zakaz od tyłu 12:9
Animal - Taka pompa 12:3

Grupa ,,B”:
Dwa albo więcej - Olecko 11:3
Europa Team - Ełk 9:6
Nowy folder - Dwa albo więcej 13:9
Olecko - Ełk  7:6
Nowy folder - Europa Team 4:3
Dwa albo więcej - Ełk 8:3
Europa Team - Olecko 6:5

Otwarty Turniej Koszykówki Ulicznej o Puchar Burmistrza Olecka

Ełk - Nowy folder 9:8
Dwa albo więcej - Europa Team 14:7
Nowy folder - Olecko 9:7

KOŃCOWA  KOLEJNOŚĆ:
1. Suwałki (kpt. Tomasz Czygier) 
2. Nowy folder (kpt. Damian Koniecko)
3. Dwa albo więcej (kpt. Radosław Koniecko)
4. Animal (kpt. Michał Komenda)
5-6. Taka pompa (kpt. Sebastian Jurewicz)
     i Europa Team (kpt. Mateusz Jusiński)
7-8. Zakaz od tyłu (kpt. Mikołaj Głębocki)
    i Olecko (kpt. Grzegorz Walendzewicz)
9-10. Somo (kpt. Dariusz Kruchelski)
      i Ełk (kpt. Łukasz Jaworowski)

Dodatkowo rozegrano konkurs rzutów za 3 punkty, do 
którego zgłosiło się 25 uczestników. Konkurs ten po dwóch 
dogrywkach wygrał Andrzej Juszkiewicz (Olecko), który 
otrzymał pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową.

Pierwsze trzy drużyny otrzymały Puchary, medale, piłki 
koszykowe oraz cenne nagrody, ufundowane przez sponsora.

W zawodach oraz konkursie rzutów za trzy punkty 
uczestniczyło 50 osób między innymi z Ełku, Suwałk, Goł-
dapi i Olecka.

Organizatorzy dziękują Dyrekcji SP Nr 1 w Olecku oraz 
sponsorom za ufundowanie nagród.

Organizator imprez sportowych w MOSiR Olecko – 
Dariusz Karniej

Czarni Olecko - Wigry II Suwałki 6:3 (4:0)
1:0 - Daniel Bogdanowicz 8’, na 2:0 - Arkadiusz Cichocki 
20’, na 3:0 - Kamil Szarnecki 30’, na 4:0 - Hubert Bokunie-
wicz 34’, na 5:0 - Kamil Szarnecki 55’, na 5:1 - Wigry II (?), 
na 5:2 - Wigry II (?), na 5:3 - Wigry II (74’ - k), na 6:3 - Kamil 
Szarnecki 79’.
Czarni: Andrzej Miliszewski (Wojciech Kozłowski 40’) - 
Krzysztof Marczuk, Michał Wasilewski, Hubert Bokunie-
wicz, Kacper Wasilewski, Tomasz Ptaszyński, Daniel Bog-

danowicz, Arkadiusz Cichocki, Dawid Szusta, Jakub 
Kozłowski, Kamil Szarnecki.
W meczu grało jeszcze dwóch zawodników (z TSV Składo-
wa), a w końcówce wszedł Tomasz Karniej.

Paweł Piekutowski
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PO KOKARDĘ

Okulary
Działo się to tuż w połowie lata, kiedy w sklepach 

zaczynają się już letnie obniżki. Niemalże wszystko, co jest 
związane z latem – nawet materace, kremy do opalania i 
sukienki dopada lenia wyprzedaż po obniżonej cenie. Taką 
też przeceną zostały objęte okulary. Przeleżały, a dokładniej 
przewisiały na specjalnym wieszaku całe poprzednie lato i 
połowę obecnego i niewiadomo dlaczego nie podobały się 
ludziom. Nie były brzydkie, ale nie rzucały się w oczy i pew-
nie dlatego nikt nie zwracał na nie uwagi. Owszem zdarzało 
się, że ktoś je przymierzył, ale od razu marudził, że kolor nie 
taki, że fason niemodny. 

Smutno się robiło okularom słysząc takie uwagi i z 
dnia na dzień coraz bardziej stawały się bezbarwne. Coraz 
bardziej zadzierały swoje szklane szkiełka w stronę słońca, 
by choć tak nacieszyć się jego widokiem.

- Ach, - wzdychały okulary – żeby choć raz mnie ktoś 
przymierzył… żeby być czyjąś własnością… a nie pożałuje 
tego.

I z zazdrością patrzyły, jak inne okulary, jego koledzy 
i koleżanki, lądują w torebkach nowych właścicieli lub od 
razu na ich nosach.

Już całkiem straciły nadzieję, że ktoś je dotknie. Prze-
wieszono je w kąt z okularami, których nikt nie kupował od 
kilku lat, choć ich cenę zmniejszano kilkakrotnie. Ten, kto 
kiedyś choć raz był samotny, ten wie, jak jest smutno, gdy 
nikt go nie chce, gdy czuje się opuszczony, zaniedbany, nie-
chciany, inny, po prostu gorszy. Tak właśnie czuły się okula-
ry, których nikt nie chciał kupić.

Aż pewnego dnia, a było to tuż przed końcem tygodnia, 
okulary  poczuły nagłe szarpnięcie. I nim zdążyły cokolwiek 
powiedzieć, już były na nosie jakiegoś klienta. Przeglądał 
się w lustrze, kilka razy zdejmował i nakładał, sprawdzał 
wszystkie śrubki. Wahał się, ale przekonała go niska cena. 

Zmartwiły się trochę okulary, bo choć zostały kupione, 
to bały się, że zostaną rzucone w kąt.

Oj, bardzo się pomyliły. Już pierwszego dnia zostały 
wypolerowane starannie miękką szmatką. Właściciel włożył 
je rano i zachwycał się nimi do wieczora. Ba, nawet chwalił 

się wszystkim dokoła, że znalazł taką okazję: piękne oku-
lary za tak niską cenę.

Od tego dnia zaczęły dziać się z właścicielem owych 
okularów dziwne rzeczy. Kiedy je wkładał, od razu stawał 
się bardziej śmiały i więcej rzeczy mu wychodziło. Aż sam 
się zdziwił, że tyle spraw załatwia, które wcześniej wyda-
wały się nie do załatwienia. Zauważył, że kiedy wkłada 
okulary, świat wydaje mu się piękniejszy, a ludzie bardziej 
pogodni. Sam się wówczas częściej uśmiecha do ludzi i 
czuje się z tym lepiej. 

Zdejmował je z nosa i oglądał dokładnie – nic nie 
zauważył, wyglądały całkiem pospolicie.

Pewnego dnia stała się rzecz straszna. 
Właściciel owych okularów zostawił je w autobusie. 

Kiedy się zorientował, autobus już zniknął za zakrętem. 
Lamentowały okulary, bo nie chciały wpaść w ręce 

jakiegoś łobuziaka. Rozpaczał właściciel, bo w tych okula-
rach czuł się lepiej. 

Oj, tego dnia nic nie szło tak, jak miało być – wszyst-
ko na opak. Nawet przechodził obok stoiska z okularami 
i przez moment zastanowił się, czy nie kupić innych, ale 
szybko zrezygnował. 

Wykonał dziesiątki telefonów w poszukiwaniu swo-
ich ulubionych okularów i pod koniec dnia je odzyskał. Od 
tego dnia pilnował ich jak oka w głowie, bo choć nie były 
różowe, to w nich świat wydawał się piękniejszy, a ludzie 
lepsi. 

Poszperajcie na stoisku z okularami, może jest jesz-
cze jakaś para okularów, która szuka właściciela. Na pew-
no wam się za to odwdzięczą. 

Marusia

Jerzy Arnold Hościłło

Dobra rada
Uważnie posłuchaj, co powiem tu ci.
Na życie udane receptę mam krótką:

Jutrzejszym kłopotem, nie przejmuj się dziś,
Dzisiejszą radością, ciesz się także jutro. 


