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SKUP METALI 
i SUROWCÓW WTÓR NYCH

Odbiór własnym trans por tem

Fundacja Wspierania Opieki Zdrowotnej Miasta 
i Gmin Ziemi Oleckiej „Zdrowe Olecko” 
z dopiskiem „Szpital w Olecku” 96 9339 0006 0000 0006 6992 0002 

MAJSTER
M.Pie tra szew ski

MARKET BU DOW LA NY
CEN TRUM HAN DLO WE – Aleje Li po we 1B
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PROMOCYJNE CENY 
SZLIFIERKA KĄTOWA 600W 115mm - 78,90zł

SZLIFIERKA KĄTOWA 900W 125mm - 123,00zł
EMULSJA DULUX 

KOLORY ŚWIATA 2,5L - 46,99zł 
 ZAPRASZAMY NA ZAKUPY

Kupon bierze udział 
w losowaniu upominków
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(657)

K
34

40
7

Przebaczenie jest najtrudniejszą miłością. 

   Albert Schweitzer

V37024

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

Święto Mleka 2010
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jacht  oleckiej stoczni Delphia 47 
– zwycięzcą konkursu 
GDYNIA YACHT 
DESIGN – WIATR I WODA 2010
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział 

w konkursie, wystarczy tylko na adres 
redakcji wysłać kartkę pocztową z na-
lepionym kuponem z pierwszej strony  
i wpisanym własnym imieniem i adresem. 
Wszystkie karty biorą udział w cotygodnio-
wym losowaniu – aż do skutku.

W tym tygodniu wylosowano nastę-
pujące osoby:
• Alicja Jaszczanin
• Witold Kaniewski
• Wojciech Karbowski
• Anna Łojewska
• Jerzy Makal
• Anna Warakomska
Upominki będą wysyłane pocztą.
Upominki ufundowali:
√ Księgarnia Zofii Siemaszko, plac 

Wolności 26
√ BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A
√  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-

demiologiczna w Olecku, al. Wojska 
Polskiego 13

√ „BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A
√ Hurtowania IMPULS, Aleje Lipowe
√ Urząd Miejski w Olecku, plac Wol-

ności 3
√ TERNET, pl. Wolności 26.
√ INFOLAND, pl. Wolności 15
√ GAMED – Ilona Gajewska
√ Fundacja „Niewidzialna Ręka”
√ Starostwo Powiatowe w Olecku, ul. 

Kolejowa 32

KRONIKA 
PO¯ARNICZA 

Z okazji 450-lecia założenia miasta ukazały się nowe znaczki „Poczty Ku-
rierskiej”. Są do nabycia w redakcji w godzinach urzędowania. Prenumeratorzy 
otrzymują pojedyncze znaczki wraz z dostarczanymi egzemplarzami gazet.

Nowe znaczki „Poczty Kurierskiej”
Archiwum Tygodnika Oleckiego znajdziesz

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

kom.
502-200-024

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

Oddział w Olecku
ul. Gołdapska 22

V37004

29 lipca o 18.35 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał gniazdo szerszeni z domu 
mieszkalnego w Stożnem. 

30 lipca o 10.50 jeden zastęp JRG 
PSP uwalniał na osiedlu Siejnik kota 
uwięzionego na drzewie.

30 lipca o 13.15 jeden zastęp JRG 
PSP gasił w okolicach osiedla Siejnik 
pożar suchej trawy, która zajęła się od 
rozpalonego ogniska.

30 lipca o 16.26 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w okolicach Kukowa skutki 
kolizji drogowej.

31 lipca o 8.13 dwa zastępy JRG PSP 
usuwał drzewo niebezpiecznie pochylo-
ne nad jezdnią ul. Kościuszki.

31 lipca o 11.09 dwa zastępy JRG 
PSP zabezpieczały na jeziorze Oleckim 
Wielkim maraton pływacki.

31 lipca o 12.09 jeden zastęp JRG PSP 
oraz jeden OSP Gąski usuwały w okoli-
cach Kukowa skutki kolizji drogowej.

31 lipca o 18.32 dwa zastępy JRG PSP 
zabezpieczały na jeziorze Oleckim Wiel-
kim pokaz ratownicze.

31 lipca o 20.14 jeden zastęp JRG 
PSP oraz dwa OSP Świętajno usuwały z 
mieszkania w Świętajnie zadymienie. 

1 sierpnia o 8.51 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał w okolicach Babek Oleckich 
skutki wypadku drogowego.

1 sierpnia o 11.41 
jeden zastęp JRG PSP 
usuwał plamę oleju z 
jezdni placu Wolności.

1 sierpnia o 16.56 
dwa zastępy JRG PSP 
usuwał w Cichym skut-
ki wypadku drogowe-
go.

1 sierpnia o 20.19 
jeden zastęp JRG PSP 
gasił przy ul. Kolejowej 
pożar śmieci w śmietni-
ku kontenerowym.

2 sierpnia o 11.58 
jeden zastęp OSP Gąski 
usuwał z cmentarza w Zajdach gniazdo 
szerszeni.

2 sierpnia o 13.09 jeden zastęp JRG 
PSP pomagał policji przy ul. Kamiennej 
w otwarciu mieszkania

2 sierpnia o 19.03 jeden zastęp OSP 
Świętajno usuwał 
gniazdo os z budynku 
wielorodzinnego w 
Pietraszach.

3 sierpnia o 12.01 
dwa zastępy JRG PSP 
oraz jeden OSP Ci-
mochy usuwały w Ci-
mochach skutki wy-
padku drogowego.

4 sierpnia o 17.01 
jeden zastęp OSP Ko-
wale Oleckie usuwał 
gniazdo szerszeni z 
budynku mieszkalne-

go w Szeszkach
4 sierpnia o 20.54 jeden zastęp OSP 

Kowale Oleckie gasił w Kowalach Olec-
kich pożar posuszu traw.

5 sierpnia o 20.26 jeden zastęp JRG 
PSP usuwał gniazdo szerszeni z budynku 
mieszkalnego w Sedrankach.

5 sierpnia o 23.55 dwa zastępy JRG 
PSP poszukiwały na jeziorze Mulistym 
zaginionego mężczyzny.

Informacji udzielił ogniomistrz 
Andrzej Zajkowski

Starosta Olecki Satnisław Ramotowski 
wręcza podziękowanie od Premiera Do-
nalda Tuska za udział w akcji powodzio-
wej aspirantowi sztabowemu Andrzejowi 
Retelowi. Obok komendant oleckiej PSP 
brygadier Jan Mróz.(czyt. wewnątrz TO)
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE
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Zapraszamy od 600 do 2100

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

NAJTANIEJ W MIEŒCIE

ON .............................4,45 z³
Pb95 .........................4,58 z³
PB98 .........................4,78 z³
LPG ...........................2,08 z³
Olej opa³owy ..............2,95 z³ (powyżej 1000 litrów)
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MURDOM
Skład fabryczny kostki brukowej KAMAL

Aleja Zwycięstwa 6, 
tel. 502 494 400

V36105

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

B2004
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GRÜNLAND Szkółka zrzeszona w Związku 
Szkółkarzy Polskich

Centrum Roœlin Ozdobnych

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

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

• „Portrety” – wystawa fotografii Ewy Kozłowskiej, hol 
kina „Mazur”

• Historia Ziemi Oleckiej – wystawa historyczna, Stary 
Ratusz 

• Fotografie Ewy Kozłowskiej – galeria Pub Piwnica, 
Plac Wolności 24

• „Urok podwodnych Mazur” Jacka Madejskiego 
i „Filmowy rejs” Doroty Gulbierz, Galeria Prawdziwej 
Sztuki im. A. Legusa, ROK „MG”

• Ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia, Biblioteka Pedagogiczna, 
ul. Armii Krajowej

Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 520-23-36

13
września
godz. 1600

L

B2401

B2104
17 sierpnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
20 sierpnia (piątek)
Otwarcie stadionu miejskiego
Koncert Narka Selima z Lubelskiej Federacji Bardów -  Pub 
Trgowa
12.00 - Czarni Olecko - Tęcza Biskupiec, mecz piłki nożnej 
juniorów młodszych, mały stadion
16.00 - Turniej plażowej piłki nożnej - boisko do siatkówki 
plażowej przy kortach MOSiR
17.00 - Jutro będzie futro, film - kino „Mazur”
21 sierpnia (sobota)
12.00 - Otwarty turniej koszykówki ulicznej (3 - osobowej) - 
boisko ,,Orlik 2012” 
17.00 - Jutro będzie futro, film - kino „Mazur”
19.00 – turniej klubowy dart, Pub „Pod ABC”
22 sierpnia (niedziela)
10.00 - III Turniej o Puchar ST „Smecz”, turniej tenisowy, 
korty MOSiR
11.00  - Turniej siatkówki plażowej z cuklu Grand Prix Olec-
ka 2010, boisko przy kortach MOSiR
17.00 - Jutro będzie futro, film - kino „Mazur”
24 sierpnia (wtorek)
wydanie „Tygodnika Oleckiego”
29 sierpnia (niedziela)
10.00 - II Turniej o Miłośnika Białego Sportu p. Lecha Kura-
nowskiego, turniej tenisowy, korty MOSiR
11.00  - turniej siatkówki plażowej, boisko przy kortach MO-
SiR
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12 sierpnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której 
wszystkim strażakom biorącym udział na przełomie maja 
i czerwca w akcji powodziowej zostały wręczone imienne 
listy z podziękowaniami od Premiera RP Donalda Tuska. 
Uroczystości przewodził Komendant PSP brygadier Jan 
Mróz . Biorący udział w spotkaniu Starosta  Olecki Stani-
sław Ramotowski w imieniu premiera wręczył podziękowa-
nia szesnastu wyróżnionym strażakom.

W podziękowaniu czytamy
„Proszę przyjąć wyrazy wdzięczności i podziękowania 

za Pana ogromne zaangażowanie, poświęcenie i niezwykłą 
solidarność z tymi, którzy potrzebowali pomocy podczas po-
wodzi.

Ta kilkutygodniowa walka o miejsca pracy, ludzkie mie-
nie i  życie pokazała, że nawet w najbardziej dramatycznych 
momentach możemy być pewni, że strażacy zawsze będą 
wspierać tych, którzy są w potrzebie.

Pana postawa w tych krytycznych tygodniach, ofiarność 
i  poświęcenie w walce z żywiołem to przejaw szczególnego 
rodzaju solidarności, który czyni Pana wzorem funkcjonariu-
sza i obywatela.

Dzięki Pana profesjonalizmowi i nieprzerwanej pracy 
wiele osób mogło ocalić nie tylko swój dorobek, ale przede 
wszystkim życie.

Strażacy oleccy biorący  udział w akcji powodziowej otrzymali imienne podziękowania 
od premiera Donalda Tuska

Wyróżnienie za ofiarność
Za to wszystko proszę przyjąć nasz podziękowania i wyrazy 

głębokiego szacunku.”
Na dole dokumentu podpis premiera Donalda Tuska. 
Oto lista strażaków oleckiej PSP, którzy otrzymali imienne 

podziękowania (wg alfabetu):
Ogniomistrz Artur Brodowski, ogniomistrz Marcin Cie-

chanowski, aspirant Mariusz Daniłowicz, ogniomistrz Wal-
demar Derencz, starszy strażak Rafał Domel, strażak Krzysz-
tof Iwanowski, starszy ogniomistrz Andrzej Milewski, strażak 
Radosław Osiecki, młodszy ogniomistrz Zbigniew Paczyński, 
aspirant sztabowy Andrzej Retel, starszy ogniomistrz Tomasz 
Schneider, starszy strażak Marcin Sertel, ogniomistrz Ma-
riusz Słabiński, ogniomistrz Radosław Szymański, starszy 
strażak Paweł Złotnik, sekcyjny Rafał Żukowski. 

„Myślę, że strażacy z Olecka nie przypadkowo zostali od-
delegowani po to, by pomagać powodzianom. Świadczy to o 
tym, że Komenda Wojewódzka ma do Panów zaufanie. Świad-
czy to również o tym, że ma również zaufanie do waszego wy-
szkolenia. I wreszcie  świadczy o tym, że jednostka posiada 
odpowiedni do takich akcji sprzęt. Jeszcze raz dziękuję Panom 
za ofiarna pracę i za to, że na zewnątrz godnie reprezentujecie 
jednostkę” – podsumował swoją wypowiedź komendant po-
wiatowej PSP Jan Mróz.

Opracował B. Marek Borawski

Projekt „Integracja Społeczna Szansą Na Lepsze Jutro” 
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja In-
tegracji Społecznej”, działanie 7.1. „ Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej Integracji”, poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i 
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej…”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalach 
Oleckich od 01 stycznia 2010 roku kontynuuje realizację 
projektu „ Integracja Społeczna Szansą Na Lepsze Jutro”.

W czerwcu 2010 roku podpisaliśmy aneks do umowy 
ramowej. W 2010r. obejmiemy działaniami 56 osób z tere-
nu gminy Kowale Oleckie, bezrobotnych, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. Nasze działania będą 
przebiegały w ramach kontraktów socjalnych oraz Progra-

mu Aktywności Lokalnej. Kontraktami socjalnymi objętych 
zostanie 37 osób. Zorganizowane dla nich będą usługi asy-
stenta rodziny. Natomiast  dla 19 osób – matek samotnie wy-
chowujących dzieci zorganizowane zostaną zajęcia z psycho-
logiem, doradcą zawodowym, kosmetyczką, pedagogiem. W 
ramach projektu, dla matek samotnie wychowujących dzieci, 
zorganizowane zostaną zajęcia z obsługi komputera, progra-
mów komputerowych i zagospodarowania terenów zielonych 
oraz uprawy warzyw.

Informację o projekcie i pozostałej działalności i Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich moż-
na uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 
15.30, pod numerem telefonu – faksu (087)- 523-82-48 oraz 
na stronie internetowej www.gopskowale.hekko.pl, e-mail: 
gopsko@interia.pl V41401
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Zespół Szkół STO w Olecku
prowadzi nabór na rok szkolny 2010/2011 

do następujących typów szkół:
· Społeczna Szkoła Podstawowa STO 

– do klasy I i IV
Klasy mogą liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjmujemy także uczniów 
do klasy V (są wolne miejsca). 

· Społeczne Gimnazjum STO – do klasy I
Klasa może liczyć maksymalnie 16 uczniów, o przyjęciu 
decyduje kolejność zgłoszeń. 
· Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO – do klasy I 

Przyjęcie kandydatów do kl. I następuje na podstawie wy-
ników egzaminów gimnazjalnych i wyników na świadec-
twie ukończenia gimnazjum. Klasa może liczyć maksymal-
nie 16 uczniów.
Wzory podań oraz szczegółowe informacje dotyczące na-
boru znajdują się na stronie www.spoleczna.olecko.edu pl.   
Informacji udziela też sekretariat szkoły: 19-400 Olecko, 
ul. Młynowa 8, tel. 87 5202418

NASZE ATUTY:
· szkoła istnieje od 1991 roku,
· wszystkie szkoły posiadają uprawnienia szkoły publicz-

nej, 
· program nauki zgodny z wymaganiami MEN, 
· rozszerzony program nauki języka angielskiego, 
· zajęcia fakultatywne rozszerzające wiedzę z wybranych 

przedmiotów,
· przyjazna, życzliwa atmosfera, 
· dobre relacje nauczycieli z uczniami budowane na wzajem-

nym zaufaniu i szacunku, 
· bardzo dobra współpraca z rodzicami.

B1406

W dniu 06.08.2010 roku około godziny 14:00 wybuchł po-
żar beli słomy od której zajęło się rżysko, łącznie spłonęły 3 
hektary słomy przygotowanej do zebrania. Przyczyną pożaru 
była wada prasy, w której doszło do rozgrzania łożysk i zapa-
lenia się beli ze słomą. Działania straży pożarnej polegały na 
jak najszybszym ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru 
i ugaszeniu płonącego rżyska. W tym celu podano 2 prądy 
wody z działek wodno-pianowych oraz jeden z prądownicy 
PW-52. Dzięki zaangażowaniu do akcji dużych sił i środków 
pożar udało się zlokalizować w ciągu kilkunastu minut. W ak-
cji brało udział 5 zastępów – 27 strażaków.

kpt. Tomasz Jagłowski
KP PSP Olecko

Spłonęły 3 hektary słomy – Cimochy
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W niedzielę 8 sierpnia Centrum Edukacji Ekologicznej 
zamieniło się w rybne eldorado. Podczas imprezy kulinarnej 
FRUTTI DI LAGO ełczanie oraz turyści mogli spróbować 
kulinarnych skarbów jezior. Pokaz gotowania poprowadził 
znawca kuchni regionalnej doktor Grzegorz Russak.

W trakcie gotowania swój kunszt kulinarny zaprezentowa-
li członkowie Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
– Warmia, Mazury, Powiśle. Restauracja Hotelu Rydzewski 
przyrządziła ”lina w śmietanie po Rydzewsku” oraz ”ełcką 
zupę rybną”. Z kolei Przedsiębiorstwo Przetwórstwa i Wę-
dzenia Ryb z Sędek zaserwowała wędzoną sieję i karpia.

FRUTTI DI LAGO Podczas Frutti di lago nie zabrakło i innych atrakcji. 
Najmłodsi mogli skorzystać z dmuchanych zjeżdżalni, 
trampoliny oraz zabaw u Majtka Śledzia. Na dorosłych 
natomiast czekało turystyczne karaoke oraz pokaz Klubu 
Płetwonurków PTTK ”Humbak” z Ełku.

Główną atrakcją wieczoru był otwarty turniej na potra-
wy z ryb przygotowywane w warunkach polowych. Jury 
wyłoniło jako zwycięzcę Restaurację INKOGNITO za jej 
wybornego ”tatara z sandacza”. W konkursowe szranki 
stanęły również Karczma Mazurska z Oracz z przepyszną 
”tradycyjną rybą po mazursku z grilla”, jak również Primo 
Passo- Tawerna Pod Pijaną Zgrają z wyśmienitym ”maka-
ronem z rakami i okoniem”.

W sobotę około godz. 14.40 powiadomione o wycieku 
w centrum miasta niebezpiecznej substancji chemicznej tj. 
amoniaku jednostki straży pożarnej z Olecka oraz policja 
natychmiast podjęły akcję ratunkową oraz zabezpieczyły 
miejsce wycieku tworząc 300 metrową strefę bezpieczeń-
stwa celem nie dopuszczając nikogo w rejon działania służb 
ratunkowych. 

Zablokowano również ruch uliczny na drodze krajowej 
K65 wyznaczając objazdy oraz utworzono i strefę bezpie-
czeństwa w odległości około 300 metrów od budynków 
mleczarni.

Obecne na miejscu jednostki straży pożarnej utworzyły 
kurtyny wodne zapobiegające ograniczeniu rozprzestrze-
niania się gazu. W tym czasie wszyscy pracownicy zostali 
ewakuowani poza zakład pracy i nikt nie odniósł żadnych 
obrażeń. 

Do działań ratunkowych dołączyły również dwie jed-
nostki ratownictwa chemicznego z Ełku, które posiadając 
specjalistyczny sprzęt i odpowiednie wyszkolenie przystą-
piły do zamknięcia zawór z którego wyciekał niebezpieczny 
gaz.

 Łącznie w akcji brało udział 8 jednostek straży pożarnej 
oraz dwie jednostki ratownictwa medycznego, 

Działania zakończyły się około godziny 23.30 powodze-
niem to jest zamknięciem zaworu. 

Ustalono, iż doszło do awarii i rozszczelnienia zaworu 
bezpieczeństwa na instalacji skraplacza urządzenia chłod-
niczego, który uległ prawdopodobnie uszkodzeniu i przez 
cały czas wypuszczał ze zbiornika stężony amoniak. Obec-
nie policja i prokuratura w Olecku wyjaśnia co było przy-
czyną tej awarii. 

Tomasz Jegliński

Około godzinny 14.45 w miejscowości Świętajno kie-
rujący samochodem m-ki VW Golf Wiesław K. lat 55 na 
prostym odcinku drogi nie dostosowując się do zakazu wy-
przedzania na tym odcinku podczas manewru wyprzedza-
nia uderzył w lewy bok samochodu m-ki Peugeot 106, któ-
ry wykonywał manewr skrętu w lewo w wyniku czego oba 
samochody wpadły do przydrożnego rowu. Kierowca sa-
mochodu m-ki VW Golf nie odniósł żadnych obrażeń ciała 
i po wyjściu z samochodu udał się w kierunku samochodu 
m-ki Peugeot celem udzielenia pomocy oraz powiadomił 
o tym pogotowie i policję. Kiedy jednak doszedł do leżą-
cego na boku Peugota to zauważył, że kilkanaście metrów 
dalej na polu przy głównej drodze stoi ciągnik rolniczy z 
prasą do słomy a przy niej człowiek wzywający pomocy. 
Natychmiast udał się tam i zobaczył, że przy prasie stoi 
mężczyzna z uwięzionym w prasie prawym ramieniem. 
Pospiesznie odciął pasy napędzające prasę oraz wyłączył 
pracujący ciągnik aby pomóc wyciągnąć uwięzioną w pra-
sie rękę. W tym czasie dotarło pogotowie ratunkowe oraz 
strażacy którzy wyciągnęli z samochodu kierowcę a na-
stępnie uwolnili z prasy rannego rolnika. Kierowca Peugo-
ta 50 letniego Kazimierza T. doznał urazu czaszkowo- mó-
zgowego oraz odmy płucnej natomiast 54 letniego Andrzej 
R. mieszkaniec Świętajna który wykonywał prace na polu 
doznał zmiażdżenia kończyny prawej oraz oparzeń. Obaj 
trafili do Szpitala w Ełku gdzie nadal przebywają. 

Obecnie policjanci w Olecku wyjaśniają okoliczności 
w jakich doszło do obu wypadków.

Tomasz Jegliński 

Groźny wyciek gazu w oleckiej 
mleczarni

W sobotę 14 sierpnia dyżurny KPP w Olecku otrzymał in-
formację o awarii instalacji chłodniczej w oleckiej mleczar-
ni znajdującej się w centrum miasta skąd ze zbiornika o po-
jemności około 500 kg wyciekał stężony amoniak. 

Uczestnik wypadku drogowe-
go ratuje życie rolnikowi

Oleccy policjanci wyjaśniają okoliczności dwóch wy-
padków, jednego drogowego, do którego doszło w sobotę 
w miejscowości Świętajno, w wyniku którego jedna osoba 
została ciężko ranna i trafiła do Ełckiego szpitala  oraz 
drugiego, który wydarzył się w tym samym miejscu i cza-
sie. Robotnik rolny podczas prac polowych w nieustalo-
nych okolicznościach włożył prawe ramie w uruchomiona 
prasę do słomy.
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LOGISTYKA w obecnych warunkach organizacji rynku 
żywnościowego, z jednej strony stała się modą, a z drugiej 
jest ogromną potrzebą czasu wymuszoną rozwojem tego 
rynku oraz organizacji masowych procesów zaopatrzenia i 
zbytu. Szczególnym obszarem zainteresowań logistyki jest 
sfera obrotu surowcami rolnymi, leśnymi oraz produktami 
żywnościowymi wymagającymi specyficznych warunków 
transportu, magazynowania, wrażliwych na narażenia pod-
czas transportu, a jednocześnie wymagająca przemieszczania 
dużych ilości tych towarów na duże odległości. Wymaga to 
szerokiej wiedzy i kompetencji zawodowych. 

LOGISTYKA INŻYNIERSKA na granicy systemu go-
spodarczego Unii Europejskiej to potencjalnie duża ilość 
miejsc pracy, atrakcyjny nowoczesny zawód, poszukiwany 
na rynku pracy, wymagający dużych kompetencje, duże wy-
zwanie oraz odpowiedzialność, ale jednocześnie szansa na 
pracę i rozwój zawodowy na terenie całej Europy oraz atrak-
cyjne zarobki. 

PROPONUJEMY- STUDIA INŻYNIERSKIE NA KIE-
RUNKU LOGISTYKA NA WSZECHNICY MAZUR-
SKIEJ W OLECKU WE WSPÓŁPRACY Z CZOŁOWYMI 
UCZELNIAMI WARSZAWSKIMI, GDZIE REALIZOWA-
NE BĘDĄ STUDIA II STOPNIA I PRAKTYKI

Oznacza to uruchomienie na WM w Olecku unikatowego 
kierunku „logistyka” o charakterze studiów inżynierskich i 
oryginalnych specjalnościach: logistyka surowców rolni-
czych i leśnych, logistyka produktów żywnościowych we 
współpracy z czołowymi uczelniami warszawskimi (SGGW, 
SGH, PW), gdzie można będzie kontynuować studia magi-
sterskie. Będzie to jedyny kierunek o tym charakterze w skali 
kraju. Jego unikalność wynika zarówno z charakteru studiów 
(studia inżynierskie) jak też dostosowania treści kształcenia 
dla potrzeb organizacji procesów logistycznych w warunkach 
gospodarki żywnościowej i leśnej. 

Dlaczego warto studiować logistykę inżynierską na 
Wszechnicy Mazurskiej w Olecku?

1) Absolwent studiów na kierunku Logistyka uzyskuje 
wykształcenie wyższe techniczno-ekonomiczne i otrzymuje 
dyplom inżyniera. Istnieje możliwość dofinansowania  
studiów z programów wsparcia studiów inżynierskich 
MNiSzW

2) Gospodarka globalna, szczególnie na pograniczu UE 
zgłasza duże zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie 
logistyki.

3) Logistyka jest jedną z 5 branż (obok budownictwa, in-
formatyki, ochrony środowiska oraz produkcji) o najlepszych 
perspektywach dla inżynierów na rynku pracy. 

4) Studia inżynierskie oferowane przez Wszechnicę Ma-
zurską, różnią się od  studiów oferowanych przez inne uczel-
nie nie techniczne, ponieważ studenci mają również przed-
mioty techniczne obok biznesowych .

5) Studenci mają zajęcia oraz odbywają praktyki w przed-
siębiorstwach usług logistycznych i uczą się posługiwania 
specjalistycznymi programami komputerowymi, zdobywają 
doświadczenie i kompetencje zawodowe

6) Studenci zdobywają szeroką wiedzę techniczną, infor-
matyczną, ekonomiczną i marketingową, z zakresu towaro-
znawstwa i zarządzania, a więc są kompleksowo przygotowa-
ni do prowadzenia procesów logistycznych a ich kompetencje 
praktyczne pozwalają na szybki awans zawodowy. 

Absolwent studiów inżynierskich  kierunku logistyka 
otrzyma tytuł inżyniera po realizacji  7 semestrów studiów 
o charakterze inżynierskim. Powinien być przygotowany  do 
podjęcia pracy w zawodach korespondujących z jego kierun-

Prof. dr hab. Bolesław Borkowski
LOGISTYKA INŻYNIERSKA NA WSZECHNICY MAZURSKIEJ W OLECKU!

kiem wykształcenia i wiedzą zdobytą w toku studiów. 
Absolwent zdobędzie wiedzę dotyczącą: 
* nowoczesnych systemów logistycznych, ich funkcjo-

nowania w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, 
przedsiębiorstwach usługowych, transportowo - spedycyj-
no – logistycznych, w przedsiębiorstwach zaopatrzenia i w 
gospodarstwach rolnych, 

* ogólnych zagadnień informatyki i zagadnień technicz-
nych systemów informatycznych

* systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz 
danych, sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i ko-
munikacji człowiek – komputer,

* towaroznawstwa surowców rolnych i leśnych oraz  
zarządzania bezpieczeństwem tych produktów w procesach 
zaopatrzenia, oceny jakości surowców rolniczych i leśnych

* podstaw produkcji rolniczej, leśnictwa, przechowal-
nictwa i magazynowania surowców rolnych oraz funkcjo-
nowania infrastruktury na obszarach wiejskich

* funkcjonowania nowoczesnego transportu rolniczego, 
ładunkoznawstwa, analizy systemów transportowych i do-
boru środków transportu

* podstawy nauk ekonomicznych i  marketingu 
* podstawy organizacji i zarządzania, modelowania 

struktur organizacyjnych, zarządzania operacyjnego i stra-
tegicznego, zarządzania łańcuchem dostaw

* kwalifikacji i kompetencji menedżerskich oraz kiero-
wania przedsiębiorstwem

Kompetencje i umiejętności zdobyte na studiach po-
zwolą absolwentom na rozwiązywanie problemów i zadań 
logistycznych metodami i technikami inżynierskimi i po-
dejmowanie decyzji w tym zakresie. Dotyczy to takich pro-
blemów jak: 

* projektowanie systemów i procesów logistycznych 
zaopatrzenia i produkcji 

* zarządzanie specjalistycznymi funkcjami logistyczny-
mi: operacyjną, finansową, marketingową, 

* praktyczne wykorzystanie systemów informatycznych 
i zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwach produkcyj-
nych i usługowych, 

* zarządzanie kosztami, finansami, kapitałem, 
* zarządzanie personelem, jego doborem i szkoleniem, 
* kierowanie przedsiębiorstwem logistycznym, pełnie-

nia funkcji kierowniczych.

Absolwent będzie przygotowany do pracy na wszyst-
kich stanowiskach kierowniczych w organizacjach, w któ-
rych wymagana jest wiedza logistyczna, techniczna, ekono-
miczna, informatyczna oraz organizacyjna. Dotyczy to w 
szczególności: 

* nowoczesnych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw 
otoczenia rolnictwa

* przedsiębiorstw produkcyjnych przemysłu spożyw-
czego, drzewnego i pokrewnych

* przedsiębiorstw logistycznych, usługowych sfery TSL 
i centrów logistycznych, 

* przedsiębiorstw doradczych, projektowych zajmują-
cych się logistyką, 

* jednostek administracji publicznej i samorządów.
* przedsiębiorstw handlowych i dystrybucyjnych
* przedsiębiorstw  usług rolniczych, leśnych i obsługi 

terenów wiejskich, 
* jednostek administracji celnej.

LOGISTYKA INŻYNIERSKA TO NOWOCZESNY 
ZAWÓD W GLOBALNEJ GOSPODARCE ORAZ SZAN-
SA NA ZDOBYCIE UNIKALNYCH KOMPETENCJI
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MAZURSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM
W OBIEKTYWIE jÓZEFA kUNICKIEGO
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Święto 

Mleka

w obiektywie 
Józefa 

Kunickiego
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Z wody wyszły zwie rzę ta i inne stwo rze nia, a „Matka Słoń-
ce” powiedziała – „wasz dom będzie na Ziemi...”, „dnie będą 
zmie niać się z mokrych na suche i z zim nych na gorące...” 
– tak powstały pory roku. Po tych słowach „Matka Słońce” 
wy ru szy ła w podróż daleko po niebie ku za cho do wi. Wtedy 
niebo stało się czerwone, ciem ność zalała Ziemię jeszcze raz. 
I wów czas wszelkie stwo rze nia podniosły alarm i w strachu 
zgro ma dzi ły się razem. Wtem nie bo zaczęło świecić różowym 
bla skiem od wschodu. „Mat ka Słońce” uśmiech nię ta powróciła 
na Ziemię i wszędzie za pa no wa ła wielka ra dość. I tak „Matka 
Słońce” dostarczyła okres spoczynku dla wszystkich stwo rzeń 
Ziemi, odbywając tę pod róż każdego dnia).

Coraz większe uznanie na całym świecie zdobywa sztuka 
aborygeńska. Obrazy, malowane w bardzo cha rak te ry stycz nej, 
naturalnej gamie kolorystycznej, operujące wieloma sym bo-
la mi, niepokojąco świetliste i rozedrgane. Chociaż artyści 
abo ry geń scy nadal tworzą tradycyjną techniką (wzbogacaną 
o wspó łcze sne osiągnięcia – używają np. farb akrylowych), 
wraz ze wzro stem popytu na ich malarstwo, ich życie się 
zmie ni ło. Żyją i pracują blisko natury, nie rezygnując z do-
bro dziejstw cywilizacji. Nadal dzielą się wszystkim z szeroko 
po ję tą rodziną, nadal kultywują tradycje i zwyczaje przod-
ków. Żyją w wielkim szacunku dla natury, życia, wierzeń, 
marzeń i wizji – przyszłości i przeszłości. Jednak ich sztukę 
podziwiać możemy już nie tylko na malowidłach ściennych 
oraz w ga le riach – jest wykorzystywana w przedmiotach 
użytku co dzien ne go, ubiorach, dekoracjach. Charakteryzuje 
ją ciekawa for ma i nietypowa technika – malunek punktami. 
Technika ma lo wa nia kropkami – w całości obrazu lub na jego 
częściach – po cho dzi od malunków naściennych, malowania 
ciała i mo zaik tworzonych przez abo ry ge nów na ziemi lub 
piasku. Dzię ki wykorzystaniu tej tech ni ki powstają obrazy 
prawdziwie trój wy mia ro we, dynamiczne. Kropki są również 
sposobem na przed sta wie nie pejzażu. Z wysoka, świat wydaje 
się złożony z sa mych drobnych punk tów, które różnią się 
jedynie kolorem i nasyceniem.

Tradycyjnie sztuka aborygeńska była także sztuką użyt-
ko wą. Zdobienie przedmiotów, ścian było jedynie upięk-
sza niem codziennego życia i sposobem na przekazywanie 

Andrzej MalinowskiWYPRAWA DO AUSTRALII
(przez Hongkong i Makau) Dziennik z wyprawy 

do Australii – 2008

(18b)

18. Sydney/Australia, 22 lipca 2008 r.  
Aborygeni i Czas Snu

Tęczowy wąż.

Sen kangura.

tra dy cji. W sztuce aborygeńskiej oprócz czytelnych symboli 
znaj du je my także ciekawą tematykę. Przyroda – z naciskiem 
po ło żo nym na lecznicze rośliny, zwierzęta, życie we wspólno-
cie, tradycja, ale także sny, marzenia. Obrazy malowane przez 
Aborygenów różnią się znacznie w zależności od miejsca ich 
życia, czczonych miejsc, rodziny, z jakiej się wywodzą czy  
plemienia. Jest to związane z innym otoczeniem, naturą, tra-
dy cją, w jakiej są wychowywani. Ich poczucie przynależności 
jest ogromne. Pielęgnują kolorystykę, symbole i techniki 
ma lar skie cha rak te ry stycz ne dla swojego plemienia, nawet 
bę dąc daleko od domu.

Obrazy Aborygenów mogą być malowane przez jednego 
artystę, grupę, a także całą rodzinę. Często zdarzają się ob-
ra zy malowane przez męża i żonę, lub przez matkę i córkę. 
Prze le wa jąc na płótno czy drewno swoje wizje Aborygeni 
śpie wa ją, opowiadają malowane historie, tłumaczą młodszemu 
po ko le niu symbole, jakimi operują.

Kupiłem kilka przykładów sztuki aborygeńskiej. Kupiłem 
też didgeridoo – unikatowy muzyczny instrument dęty au stra-
lij skich Aborygenów. Jest jednym z najstarszych in stru men tów 
muzycznych świata. Ma kształt rury, zazwyczaj o dłu go ści od 
1 do 1,5 m, bardzo rzadko spotyka się instrumenty krótsze 
lub dłuższe. Zazwyczaj im dłuższy instrument, tym niższy 
wydaje z siebie dźwięk. 

Autentyczne aborygeńskie didgeridoo robione są z lo-
kal nych odmian eukaliptusów, najczęściej z głównego pnia 
drze wa, choć spotyka się instrumenty zrobione z bocznych 
ga łę zi. Rzemieślnicy wytwarzający te instrumenty spędzają 
dużo czasu wyszukując odpowiednie drzewo, które musi 
w środku być wyjedzone przez termity, bez naruszenia ze-
wnętrznej czę ści pnia. Odpowiednie drzewo po ścięciu jest 
korowane i przy ci na ne do odpowiedniej długości, jego śro-
dek jest często dodatkowo modelowany w celu osiągnięcia 
optymalnego dźwię ku, niektóre instrumenty malowane są w 
tradycyjne abo ry geń skie wzory. Współcześnie produkowane 
instrumenty, szcze gól nie te przeznaczone na masową sprzedaż, 
są zazwyczaj robione z kawałka litego drzewa, w którym 
wiercona jest w środku dziura. Aby uzyskać odpowiedni 
dźwięk grając na didgeridoo należy nie tylko dmuchać do 
instrumentu, ale raczej „bu czeć”. 

C.d.n.
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Warto zobaczyć… Andrzej Malinowski
(LOT Ziemi Oleckiej)

Skansen w Puñsku

Puńsk to niewielka miejscowość w powiecie sej-
neńskim, tuż przy granicy z Litwą. Zamieszkuje w niej 
1210 osób, spośród których ok. 75% stanowią Litwini. 
Puńsk przyciąga niepowtarzalnym urokiem zabudowy 
i dwujęzycznością mieszkańców. To pogranicze kultur 
i narodów.

Pół kilometra od centrum Puńska w stronę Sejn, 
po lewej stronie drogi, znajduje się skansen, obej-
mujący zrekonstruowaną zagrodę litewską. Składa 
się z domu mieszkalnego, stodoły, obory, spichlerza 
i studni z żurawiem. Wnętrza domu mieszkalnego 
mają historyczny, XIX-wieczny wystrój. W oborze są 
eksponowane sprzęty i narzędzia używane do pracy 
w dawnym gospodarstwie chłopskim na tym terenie, 

m.in.: widły, cepy do młócenia zboża, 
nosiłki, siekacze, sierpy. Niektóre z 
eksponatów obrazują rękodzieło ludowe, 
inne zabytki sztuki ludowej.

W dużej stodole na terenie skansenu 
co roku odbywa się Festiwal Teatrów 
Stodolanych. Wszystkie budynki w skan-
senie są wykonane z drewna i kryte są 
słomą. Oprócz pomieszczeń mieszkalnych 
na uwagę zasługuje drewniana brama 
i  krzyż. Jest tam też szopa maneżowa 
na kierat.

Skansen wybudowano w 1986 r. 
Jego zwiedzanie jest możliwe po wcze-
śniejszym zgłoszeniu telefonicznym do 
Domu Kultury Litewskiej w Puńsku 
(87-516-10-32).

_____________
* Teatr stodolany – forma rozryw-

ki organizowana najczęściej wśród 
mieszkańców wsi. Na małej scenie 
(lub w stodole na klepisku) budowanej 
i przyzdabianej na kilka dni przed 
pierwszymi występami prezentowały 
się grupy teatralne niosąc rozrywkę 
mieszkańcom. Tradycja ta podtrzymy-
wana jest do dnia dzisiejszego przez 
Dom Kultury Litewskiej w Puńsku. 

* Maneż (kierat) – urządzenie wykorzy-
stujące siłę pociągową zwierząt (koni 
lub wołów) do napędu stacjonarnych 
maszyn rolniczych, takich jak: siecz-
karnia, wialnia czy młocarnia.

Skansen w Puńsku widzieli, w kościele 
parafialnym byli, a później pojechali 
nad Jezioro Dusia i Metelys na Litwie 
w słoneczną niedzielę 18 kwietnia 2010 
r.: Czarek Lasota, Konrad Radzewicz i 
Andrzej Malinowski.
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, katering. 
    Plac Wolności 14, tel. (87) 520 15 78  V30110

V3
99

02

SERWIS OGUMIENIA
      OPONY, FELGI
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

* jubilerskie usługi, plac Wolności 13, (87) 520-47-47 V40701

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V3
17

08

PIZZA NA TELEFON

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda;  
ul. Grunwaldzka, tel. (87) 520 01 21                           K33309

AUTO-MOTO

* materiały budowlane, metalowe, hydraulika – SKLEP 
   BUD-MET, ul. Gołdapska 22, tel. (87) 520 22 41. V39702

AUTO - MOTO - SPRZEDAM

* „ASTRA” restauracja, ul. Partyzantów 7. Katering, imprezy 
okolicznościowe, www.astra.olecko.pl, tel. (87) 520-25-68.  V35206

TURYSTYKA, NOCLEGI, ROZRYWKA

* AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3A, tel. 509-746-264; 
naprawa, części zamienne                                             V39802

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B2602

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V40601

* Nagrobki, Zakład Kamieniarski, Ryszard Topolski, Wie-
liczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547 V30210

*  Dewocjonalia, sklep; dodatki do: chrztu, ślubu, komunii, 
bierzmowania; ul. Wiśniowa, tel. 660-771-754     V40901

US£UGI
* 42000 złotych bez poręczycieli. SKOK Stefczyka. Kredyty, 

ubezpieczenia, plac Wolności 25, tel. (87) 520-20-55   V40002

V25013

ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE, SPRZEDAŻ, WYKONAWSTWO
Sklep „PSTRYK”, ul. Zielona 33

Tel. (87) 520-18-44; 605-990-280; 510-145-891 V3
91

03* części samochodowe, ul. Sokola 1D, tel. (87) 520-12-88,
   87-739-29-00 V41301

KARAOKE w Pub Piwnica, 
                  każdy czwartek, start od 1900 V35316

* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V41201 

* FRYZJER- salon damski, męski, KAMIENNA 1A, 
   LOKAL 4, TEL. 691 733 800 V30710

*  Kosmetyczny gabinet: zabiegi kosmetyczne twarzy  
i ciała, makijaż permanentny, trwałe przedłużanie  
i zagęszczanie rzęs. Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93.       V30810

*  Fryzjerski zakład: koloryzacja, strzyżenie, trwała sty-
lizacja; Kolejowa 3, tel. (87) 520 10 93  V30820

Każda sobota od 1000 do 1500

Rejestracja: 501-267-347

CENTRUM OPTYKI 
Plac Wolności 9OKULISTA

V3
12

09
Duży wybór! Tel. 602-117-509.  ZAPRASZAMY

KWIACIARNIA „ORCHIDEA”

V3
95

02

ul. Grunwaldzka
Kwiaty sztuczne, cięte, wiązanki ślubne, wieńce, wiązanki 

pogrzebowe, upominki, doniczki, znicze, ziemia.

• pizza i zestawy obiadowe na telefon: (87) 523-03-03
• bankiety, imprezy okolicznościowe.

Zapraszamy w godz. 1000-000, pt-so – od 1000 do 200 V3
53

06

PUB PIWNICA

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V1332

* alufelgi Renault Espace, 15 cali, 5 szpilek, tel. 508-
097-660 V36535

* AUTOCZĘŚCI zachodnie, Łada, Tawria, Skoda, ul. Grun-
waldzka, tel. 87-520-01-21 K34008

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, tel. 509-746-264             V39812

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88          V41311

* CZĘŚCI UŻYWANE, tel. 503-804-741, 512-217-654     B1906

* DeeWoo Matis Joy, 1999, złoty metalik, 56 000 km., 
7000 złotych, tel. 604-179-949          V39003

* Ford Fiesta, 1,1B, 1995, alufelgi, szyberdach, tel. 501-
611-961             V30430

* Ford Fiesta, 1,2B, 1996, tel. 508-097-660        V36545

* Ford Mondeo 1,8TD, Combi, 1995, tel. 605-626-223B2801

* fotele Renault Espace, 2 sztuki, tel. 508-097-660     V36525

* Renault Leguna 1,9CDI Combi, 2004, czarny metalik, 
pełna opcja, tel. 508-097-660          V36515

* Tico, 1998, 40000 kilometrów, tel. 602-707-424        K33602

* „Pub Targowa”, imprezy okolicznościowe, pizza, zapiekanki, 
cheesbugery z pieca, tel. 507-231-684                     V40102

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V36205

* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługa w ciągu 24 go-
dzin, ul. Grunwaldzka 12, tel. 723-565-284.         V35106

* informacja turystyczna, plac Wolności 22, tel. 87-
520-49-48               B2203

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59       B2402

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, Grądz-
kie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48  B2302

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, Kata-
rzyna Waraksa, tel. 663-805-960            B2501

* Pub „Pod ABC”, plac Wolności 8c, tel. 509-909-996         L28105

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12         K34417

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-

kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl,            B1706

* angielski korepetycje, magister UW, tel. 502-954-863              L28205

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31              L28903

* biuro rachunkowe „Arnold”, tel. 87-520-15-30             B2602

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 31, 
tel. 87-520-22-13               L29202

* hydraulik, gazowe, tel. 502-383-533         V15420c

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, tel. 
87-523-00-80              L28803

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70         L28603

* kwiaciarnia „IWA”, Wiśniowa, tel. 664-905-398         V41101

* OC i AC atrakcyjne, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przedsiębiorców i firm, tel. 303-100524, 87-520-46-76               V40801

* OLEJ OPAŁOWY,NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91           V36325

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-32 
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• 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

US£UGI

v3
16

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

Wypo¿yczalnia elektronarzêdzi HITACHI

WYNAJEM

V36005

SPRZEDAM 

• rolety • lustra • oświetlenie • karnisze • art. gosp. domowego
Sklep „DOM” s.c. Pl. Wolności 5A

DOBRA CENA, WYSOKA JAKOŚĆ! V2131

* Sprzątanie domów, biur, czyszczenie tapicerki, opieka 
nad grobami, „Błysk”, tel. 513-035-033. V34506

V37024

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

* Choinki cięte ze świerka srebrnego, 
GRÜNLAND                 V30320

KUPIĘ

Huśtawki ogrodowe, jedyne 330 złotych, 
tel. 514-868-876.                             K33408

PRACA

V3
65

05

* REMONTY, szybko, tanio i solidnie, 
tel. 515-994-236                 V41001

lub sms 505-314-536              

V31718

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum Handlowe 
Impuls, tel. 87-520-36-92            V37114

* skup metali i surowców wtórnych, odbiór własnym 
transportem, najwyższe ceny, Ełcka 2, tel. 501-611-961V30440

* STOLARNIA: schody drewniane, meble, zabudowy, system 
drzwi przesuwanych, renowacja, tel. 784-353-561, 87-521-43-68  L29301

* STOMATOLOG – 24 godz., gabinety lekarskie Anna, 
Krzysztof Sadowscy, STOMATOLOGIA, pełny zakres usług, 
protetyka stomatologiczna, DERMATOLOGIA, PLAC Wolno-
ści 11, I piętro, rejestracja telefoniczna 605-893-381          K24905

* Taxi „Z”, również taksówki 6-osobowe, tel. 87-520-12-12 K34417

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885          L29401

* traktor BULDOG, tel. 602-235-182           K34104

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756     K28504

* deski, suche, grube, od 70 cm, tel. 507-077-359     V37124

* działkę budowlaną, Olecko Małe, uzbrojona, tel. 509-154-347    K34303

* działkę budowlaną, Świętajno, tyły gminy, tel. 509-154-347     K34403

* działkę budowlaną, 1750 m.kw., Olecko, tel. 602-709-756       B1806

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

K31316

* działki budowlane: Sedranki, Jaśki, Małe Olecko, Bab-
ki Oleckie, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301   V39603

* dziesięć boksów metalowych stajennych, romantycz-
na sypialnia biała, różne meble skórzane, 20 kilometrów 
od Oleck, kierunek Dunajek, oglądać sobota, niedziela 
od 11.00 do 18.00, tel. 514-246-434     K29601

* garaż murowany, ul. Zielona, tel. 692-141-426   V39522

SPRZEDAM 

* Jaśki, działki budowlane nad jeziorem, od 30.000 
złotych, WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301   V39623

* jorki, szczeniaki, tel. 507-231-684    V40112

* meble zachodnie, ul. Kopernika 10, (piwnica), tel. 
608-146-978        L28703

* mieszkanie, Kopernika, 2 pokoje, umeblowane po remoncie, 
WGN Nieruchomości, tel. 510-189-301                   V39613

* mieszkanie trzypokojowe, 61 m.kw., Środkowa, tel. 
692-141-426                            V39512

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91   V36315

* pustaki z rozbiórki, tel. 665-354-100     L29102

* rower dziewczęcy w dobrym stanie, tel. 506-675-603    L29002

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, tel. 602-293-333     V36015

* tapety, rolety sprzedam, Dom S.C., plac Wolności 5 A      V2131

* wyprzedaż brodzików i kabin prysznicowych, tel. 
87-520-22-33                  V38613

* kawalerka, centrum, 27 m.kw., tel. 87-520-36-94, 
695-602-891                            K29501

* lokal handlowy do wynajęcia, 43 m.kw., centrum, 
tel. 603-170-046      K34202

* lokal do wynajęcia, 31 m.kw., centrum, tel. 885-441-703 K34102

* lokal usługowy koło przychodni do wynajęcia, te. 
502-264-901                            V37304

* mieszkanie do wynajęcia, 2 pokoje, aleje Zwycię-
stwa, tel. 693-651-538      K29401

* mieszkania i pomieszczenia do wynajęcia na dzia-
łalność gospodarczą, Kukowo, tel. 721-587-468   K34002

* na działalność gospodarczą do wynajęcia domek z 
budynkiem gospodarczym 600 m.kw. oraz placem 0,5 
hektara, tel. 502-088-402       K31216
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K24806

MEDYCYNA ALTERNAWTYWNA

Z dojrzewającego zawsze obficie we wrześniu 
czarnego bzu, można sporządzać różne leczące 
domowe przetwory: dżemy, powidła i konfitury. 
Wygodniejszym w użyciu specyfikiem są jednak 
soki. Z dawien dawna przygotowywano je na wie-

le sposobów. Oto jeden z najstarszych, popularny w pol-
skiej medycynie domowej i ludowej.

Owoce obrać z baldachów i koniecznie usunąć jeszcze 
nic dojrzałe, zielone. Potem przemyć zimną i przegotowaną 
wodą. Zasypać cukrem w proporcji kilogram na kilogram. 
Jagody włożyć do słoja i odstawić w ciemne, przewiewne 
miejsce na około 5 tygodni, do czasu jak puszczą sok.

Następnie wszystko przecedzić. Resztę owoców do-
brze odcisnąć np. przez gęstą szmatkę lnianą. Po zlaniu do 
garnka sok gotuje się na małym ogniu nie dopuszczając do 
wrzenia. Cały czas trzeba go mieszać i zdejmować pianę. 
Po jej zniknięciu lekko zagotować (około 3-5 minuty) prze-
lać do butelek lub słoików i ustawić w dosyć ciemnym i 
suchym miejscu o stałej temperaturze. Pozostałe po wyci-
śnięciu soku resztki jagód można jeszcze raz zmieszać z 
cukrem i wykorzystać sporządzając dżem. Wykorzystać go 
można również w różnych kuracjach leczących dolegliwo-

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

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

Ilość publikacji:   x 1 x 2 x 3      

 x 4     x ?

KUPON 
NA NAJTAÑSZE  
OG£OSZENIE 

DROBNE  
– 37 groszy za s³owo

 kupię        sprzedam  

       wynajmę       kupię

 praca

 inne

Sok z bzu
ści oddechowe.

Sok z czarnego bzu można przygotować w jeszcze inny, 
bardzo prosty sposób; korzystając z sokowirówki lub wyci-
skając owoce przez płótno. Wtedy na jeden litr soku bierze 
się szklankę cukru i 3-4 g kwasku cytrynowego. Po zlaniu 
do słoików pasteryzuje się. Specyfik stosuje się w kuracjach 
odtruwających i przeczyszczających (pijamy w większych 
ilościach). Dobroczynnym środkiem mogą być również 
kompoty. Sporządza się je zalewając jagody ułożone w sło-
ikach syropem sporządzonym z 0,5 kg cukru, litra wody i 
2-3 g kwasu cytrynowego

Stosuje się go przy różnorakich dolegliwościach dróg 
oddechowych, boleściach, chrypkach, pija się sok co 2-3 
godziny po jednej łyżce. Specyfik usuwa zapalenia, nieżyty. 
Ma właściwości wzmacniające system nerwowy. Pomocny 
bywa przy rozstrojeniu i przemęczeniu psychicznym, w 
okresach utraty równowagi psychicznej.

W drugiej połowie życia systematycznie rok rocznie, 
stosować warto kurację trwającą około 6 tygodni. Regulu-
je ona przemianę materii, ułatwia pracę serca i poprawia 
krążenie krwi i zabezpiecza przed sklerozą. Sok zażywa się 
łyżkami każdego dnia, rano na czczo jedną łyżkę, potem co 
dwie godziny po łyżce, ostatnią łyżeczkę spożywamy przed 
snem.

 Cymbaliści, którzy 
na początku sierpnia 
zostali nominowani na 
Ogólnopolski Przegląd 

Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza 
nad Wisłą zaprezentowali swoje umiejętności 
podczas Pikniku Ułańskiego. 

Krystian Szawrycki- instruktor wystąpił, 
jako nauczyciel Alana Kotowskiego. Swój 
koncert dał również uczeń Pawła Grupkajtysa z 
Nowej Wsi Ełckiej Rafał Płocki. Razem zagra-
li dziewięć utworów znanych na przedwojennej 
Wileńszczyźnie. W dniach 17-21 sierpnia Sto-
warzyszenie Zacheusz wraz ze swoimi instruk-
torami będzie realizować warsztaty cymbalistów 
w Bezdanach niedaleko Wilna realizując projekt 
Senatu RP.

26 93390006 0000 0006 6992 0001

Fundacja „Zdrowe Olecko”

Koncert cymbalistów wileńskich  w 90. 
rocznicę 
Cudu nad Wisłą 
w Ełku.
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PRZYS£OWIA

Kalendarz imion

Nasz przepis

Przed jeszcze kilkudziesięciu laty ogrodni-
cy niszczyli szkodniki w inspektach odwarami 
sporządza nymi z mieszaniny liści bzu czarnego, 
piołunu i tytoniu. 

Do sporządzonego odwaru dodawano nieco 
siarki. Mieszaninę przed pryskaniem każdora-
zowo rozcieńczano emulsja mydlaną sporządzona 
z szarego mydlą. Tę czynność nazywano „szpry-
cowaniem”. Szprycowanie powtarzano kilka razy. 
Tradycyjnie stosuje się około kilogra ma liści na 
10 litrów, czyli wiadro wody. Jeżeli nie mamy 
emulsji mydlanej to do wiadra z odwarem dodaje 
się z reguły co najmniej 20-40 g mydła wcześniej 
roz puszczonego w wodzie. Przeciw szkodni kom 
pojawiającym się na liściach drzew owocowych 
można wykorzystywać rów nież tylko same od-
wary z liści bzu roz cieńczonych emulsją mydlaną 
lub też od warami z tytoniu.

Cytaty na ten tydzień

17 sierpnia
Anastazji, Angeliki, Anity, Elizy, 
Joanny, Juliany, Julianny, Juliany, 
Liberaty, Marii Magdaleny, Żanny
Anastazego, Euzebiusza, Jacka, Julia-
na, Mirona, Zawiszy
18 sierpnia
Agapity, Arletty, Arlety, Bogusławy, 
Bronisławy, Heleny, Ilony, Iwony, 
Klary, Leny, Neli
Agapita, Bogusława, Bolesława, 
Bronisława, Bronisza, Ludwika, Wło-
dzimierza
19 sierpnia
Bolesławy, Emili, Emilii, Konstancji, 
Ludwiki, Ludwiny, Racławy
Bolesława, Jana, Juliana, Juliusza, 
Ludwika, Mariana, Piotra, Racława
20 sierpnia
Bernardy, Sabiny, Saby, Samueli
Bernarda, Jana, Samuela, Sieciecha, 
Sobiesława, Stefana, Wszeciecha

21 sierpnia
Baldwiny, Danieli, Filipiny, Franciszki, 
Joanny, Kazimiery, Ruty, Wiktorii
Adolfa, Alfa, Apolinarego, Baldwina, 
Daniela, Emiliana, Fidelisa, Filipa, Fran-
ciszka, Jana, Mięcimierza, Piusa
22 sierpnia
Grzemisławy, Hipolity, Marii, Reginy, 
Zygfrydy
Cezarego, Dalegora, Fabrycego, Hipolita, 
Jana, Mariusza, Radomiła, Sieciesława, 
Tymoteusza, Zygfryda
23 sierpnia
Alerii, Lubomiry, Miły, Poli, Róży, 
Walerii
Apolinarego, Apoloniusza, Cichomira, 
Filipa, Ireneusza, Justyniana, Kalinika, 
Laurentego, Sulidara, Waleriana, Wiktora, 
Zacheusza

Dziś rzeczywistą głową rodziny 
jest ten, kto decyduje, na jaki pro-
gram nastawić telewizor.

Peter Sellers

Dobrze jest być sławnym, ale pew-
niejsze jest mieć pieniądze. 

Seneka

Z jaka pogodą Jacek (17 sierpnia) 
przybywa taka jesień bywa.
Jeśli na Jacka (17 sierpnia) nie pa-
nuje plucha, to pewnie zima będzie 
sucha.
W sierpniu mgły w górach – pewne 
wody, a mgły w dolinach – pewne 
pogody.
W sierpniu mgła na górach Mroźne 
Gody, gdy mgły na dolinach, dla 
pogody.
W sierpniu ubywa gorąca.
Od głodowych cierpień najlepsze 
lekarstwo – sierpień.
Mgła opada, będzie pogoda, mgła 
w górę idzie, będzie deszcz.
(abisyńskie)
Subtelność ukryta w głębi serca 
– to światło schowane w garnku. 
(abisyńskie)
O sercu mówi się po śmierci 
skromnego człowieka: po śmierci 
króla jest mowa o pałacu. (abisyń-
skie)
Bydło lęka się przepaści – człowiek 
nienawiści. (abisyńskie)
Kto lubi miód, nie powinien bać się 
pszczół. (afrykańskie)
Tam gdzie jest wola, tam i sposób. 
(angielskie)
Gdyby nie było łez, słońce spaliło-
by nam żebra. (arabskie)
Raj na ziemi jest w księgach 
mądrości, dziełach sztuki i w sercu 
kobiety. (arabskie)
Wielu wie dużo, nikt wszystkiego. 
(arabskie)

Sałatka z makaronem 
á la Piniol
4 łyżki ugotowanego maka-
ronu, 1 duży pomidor, 2 łyżki 
czerwonej fasoli z puszki, 1 
ogórek, 1 ząbek czosnku, 10 
dag szynki (może być pieczo-
ne mięso), 1 łyżeczka oliwy, 
sól, pieprz, sok z cytryny, kilka 
listków bazylii

Warzywa myjemy, czy-
ścimy i kroimy w kawałki. 
Fasolę odsączamy. Szynkę 
lub mięso również kroimy w 
kostkę. Czosnek ucieramy z 
solą, pieprzem, oliwą i sokiem 
z cytryny.

Wszystkie składniki sa-
łatki mieszamy i polewamy 
sporządzonym sosem. Całość 
przed podaniem posypujemy 
pociętymi listkami bazylii.

Zupa krem z kurczaka

½ kurczaka, włoszczyzna, listek laurowy, sól, 
pieprz, 15 dag łuskanych orzechów włoskich, 
łyżka posiekanej natki pietruszki

Włoszczyzną dokładnie myjemy. Kur-
czaka również myjemy dokładnie. Umytego 
wkładamy do garnka i zalewamy 2 litrami 
wody, dodajemy warzywa, listek laurowy 
i solimy. Gotujemy przez 40 minut. Po tym 
czasie kurczaka wyjmujemy. Wywar przece-
dzamy i odstawiamy. W międzyczasie mieli-
my orzechy.

Mięso oddzielamy od kości i miksujemy 
razem z wywarem. Po zmiksowaniu doda-
jemy orzechy i dokładnie mieszamy. Zupę 
przyprawiamy solą i pieprzem. Podgrzewa-
my i rozlewamy do filiżanek, a przed poda-
niem posypujemy natka pietruszki.

Gdy dziecko jedzie pierwszy raz na 
kolonie, dodajmy mu pewności siebie. 
Wystarczy, jeśli wspomnimy o jego 
umiejętnościach, którymi może zaim-
ponować rówieśnikom. Opowiedzmy 
dziecku o naszych samodzielnych wy-
jazdach i związanych z tym przygodach. 
Nie obiecujmy jednak latorośli ekscy-
tujących wydarzeń, które pewnie nie 
będą miały miejsca. Przed wyjazdem 
powiedzmy otwarcie, że z życiem kolo-
nijnym wiążą się nie tylko przyjemno-
ści, ale i obowiązki. Przećwiczmy nie-
które czynności, takie jak słanie łóżka, 
składanie ubrania, pranie bielizny. Po-
wiedzmy dziecku, że będziemy tęsknili, 
pisali listy, a ono może zadzwonić do 
domu i poprosić o nasz przyjazd.

Pierwsze wakacje bez mamy

... traci działanie spulchniające, 
jeśli się go doda na początku, od 
razu z mąką, do ciasta jeszcze 
płynnego. Najpierw należy roz-
robić jedną część mąki, a dopiero 
potem dodaje się jej resztę razem 
z dobrze rozmieszamy proszkiem 
do pieczenia.

Poziomki suszone
Świeże jagody rozkłada się na 

przetakach i suszy się na słońcu 
albo w letnim piecu. Przechowuje 
się zaś całe lub utarte na proszek 
w słojach postawionych w su-
chym miejscu. Używa się ich do 
zaprawy kremów lub pianek albo 
robi się z nich napary do picia.

Proszek do pieczenia

Grzybobójcze preparaty
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Właśnie, mimo że mija 90 lat od Bitwy Warszawskiej nie 
wygasa spór o to, kto ją wygrał?: Piłsudski, Rozwadowski, 
Weygand, Sikorski, Józef Haller...? A może rzeczywiście wy-
darzył się „Cud nad Wisłą”? Czy też w Ciechanowie, gdzie 
w czasie samotnego rajdu 203 Ochotniczego Pułku Ułanów 
zniszczono radiostację 4 Armii Rosyjskiej i nie docierały do 
niej rozkazy dowódcy frontu Michaiła Tuchaczewskiego na-
kazujące uderzenie z flanki na 5 Armię Sikorskiego, który 
dokonał „cudu” rozbicia dwóch sowieckich armii?

Jędrzej Giertych, przedstawiciel przedwojennej ende-
cji, zapamiętały wróg Józefa Piłsudskiego, do ostatnich dni 
swego życia, w licznych opracowaniach starał się udowod-
nić, że to nie Józef Piłsudski, ale generał Tadeusz Rozwa-
dowski zaplanował i zwycięsko pokierował bitwą. Podobnie 
współcześnie, utrzymuje jego syn Maciej Giertych między 
innymi w swej książce „Dmowski czy Piłsudski”: „Piłsudski 
nie odegrał żadnej pozytywnej roli w Bitwie Warszawskiej 
ze swoją słynną grupą uderzeniową znad Wieprza”. Właśnie 
nieprzychylna Piłsudskiemu endecja stworzyła pojęcie „cudu 
nad Wisłą”, który miał obniżyć znaczenie taktyki wojskowej.  
Oczywiście jest to osąd człowieka nieznającego się na arka-
nach sztuki wojskowej. Bitwa Warszawska to przecież nie 
tylko sama obrona stolicy. Bitwa nie skończyła się 15 sierp-
nia 1920 r. Warto zaznaczyć, że bitwa pod Radzyminem, w 
potocznej świadomości często traktowana jako decydująca 
o klęsce Armii Czerwonej pod Warszawą, w rzeczywistości 
miała wyraźnie taktyczny charakter. Zaangażowane w niej 
siły sowieckie stanowiły tylko niewielką część sił Frontu Za-
chodniego.

Odbicie Radzymina i innych utraconych pozycji na tym 
kierunku nie przesądziło wcale o klęsce XVI Armii, a nawet 
walczących tutaj sowieckich dywizji. Przeciwnie - po prze-
grupowaniu 16 sierpnia wieczorem szykowały się one do 
ponownego ataku na Pragę i forsowania Wisły. Zamiary te 
pokrzyżowała dopiero kontrofensywa polska znad Wieprza 
(pod bezpośrednim dowództwem Piłsudskiego). Nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, że bez uderzenia znad Wieprza nie 
byłoby polskiego zwycięstwa.

Zawodowym wojskowym nie mieściło się w głowie, że 
Piłsudski, ten „dyletant wojskowy” jest głównym architek-
tem tej wielkiej bitwy, która zadecydowała o losach nie tylko 
Polski, ale i Europy. Lord d’Abernon poszedł jeszcze dalej 
nazywając Bitwę Warszawską „osiemnastą decydującą bi-
twą w dziejach świata” gdyż w przypadku zwycięstwa Armii 
Czerwonej „nie tylko chrześcijaństwo doznałoby klęski, ale 
i cała cywilizacja zachodnia znalazłaby się w niebezpieczeń-
stwie”.

Generał Weygand, początkowo absolutnie nie zamierzał 
partycypować w zwycięstwie warszawskim, ale słysząc pe-
any na swoją cześć wielu sławnych Polaków, którzy jedno-
cześnie oskarżali Piłsudskiego o zdradę i o „wzięcie od rządu 
radzieckiego 10 milionów dolarów” - zaczął podnosić swoje 
zasługi. Jednakże w swych „Memories” uznał wielką rolę 
Piłsudskiego pisząc: „W ciągu trzech dni, które marszałek 
Piłsudski spędził wśród wojsk 4 Armii - zelektryzowały je: 

przelał z własnej duszy w dusze walczących ufność i wolę 
pokonania wielkich przeszkód. Nikt poza nim nie mógł 
tego dokonać. Pod żadnym innym dowódcą, wojska pol-
skie nie dokonałyby z tym uniesieniem zażartym tej ofen-
sywy, która miała doprowadzić ją w ciągu kilku dni aż do 
niemieckiej granicy, przedzierając z boku i rozwalając siły 
czterech armii sowieckich, które dopiero co miały się za 
zwycięzców”. Prawdą jest, że Józef Piłsudski bezpośrednio 
nie dowodził obroną Warszawy, pozostawiając to swym 
generałom min. Rozwadowskiemu, Hallerowi (nie byli to 
generałowie „najwyższych lotów” i zbyt mocno prefero-
wali wersję wojny proponowaną przez doradców francu-
skich: okopać się i czekać) i innym. Ale nie na tym polega 
rola Naczelnego Wodza, który ma stanowić niepodważalny 
autorytet i firmować swoją osobą wszelkie działania. 12 
sierpnia po uzgodnieniu planu bitwy udał się nad Wieprz, 
aby objąć dowództwo nad „grupą uderzeniową”, która 
zadecydowała o wygraniu bitwy warszawskiej. W liczbie 
konkurentów do miana zwycięzcy oprócz Rozwadowskie-
go, Weyganda znaleźli się też generałowie Józef Haller i 
Władysław Sikorski, a nawet Kazimierz Sosnkowski. I w 
końcu konkurent najpoważniejszy - zbiorowy wysiłek na-
rodu. Bez względu na wszystko „cud nad Wisłą” w świa-
domości Polaków kojarzy się zwłaszcza z osobą Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. „Wiekopomną zasługą Piłsudskiego 
było podjęcie decyzji stoczenia bitwy nad Wisłą” - stwier-
dza Mieczysław Pruszyński w swej książce „Dramat Pił-
sudskiego, Wojna 1920”.

Epilog 
Bitwę Warszawską wygrał Marszałek Józef Piłsudski 

w sensie sztuki wojennej oczywiście wsparty pracą szta-
bu, poświęceniem i umiejętnością oficerów i żołnierzy. W 
sensie politycznym stanowi wyraz zbiorowego wysiłku na-
rodu, zwłaszcza chłopów i robotników. Bitwa Warszawska, 
co należy podnieść, była pierwszym decydującym zwycię-
stwem oręża polskiego od czasu odsieczy wiedeńskiej. Była 
to jedna z osiemnastu decydujących bitew o losach świata. 
Polacy potrafili obronić nie tylko suwerenny i niepodległy 
byt Państwa Polskiego, ale także uratować Europę przed 
komunistycznym „czerwonym zalewem”. 

Marek Pacyński
 

Cud mniemany... nad Wisłą

V38903
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Szachy

1 sierpnia na boisku do siatkówki przy kortach MOSiR od-
był się turniej siatkówki plażowej Rosetex CUP Olecko 2010 
zorganizowany przez Resport Mazury oraz MOSiR Olecko.

Sędzią głównym zawodów był Waldemar Cybul
Do turnieju zgłosiło się 16 par. Zawodnicy rywalizowali 

ze sobą system brazylijskim (do dwóch przegranych meczów) 
w secie do 21 punktów. Najlepsze 3 pary męskie z eliminacji  
uzyskały awans do finału i spotkają się tam z parami wyłonio-
nymi w pozostałych turniejach eliminacyjnych.
Końcowa kolejność turnieju:
1 miejsce - Szymon Wrzyszcz (Olecko), Błażej Masłowski 
(Giżycko)
2 miejsce - Łukasz Dudo (Szczytno), Andrzej Hain (Szczyt-
no)
3 miejsce - Marcin Tyszkowski (Ełk), Michał Zasraniec 
(Łódź)
4 miejsce - Hubert Paszowski (Gołdap), Adrian Białecki 
(Gołdap)
Zwycięska para otrzymała pamiątkowe statuetki oraz dyplo-
my. Ogółem w turnieju startowało 32 zawodników.

Dariusz Karniej

W dniach 26-27.07.2010 w Warszawie na terenie kampu-
su Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyły się Mi-
strzostwa Polski w szachach szybkich. W zawodach udział 
wzięło blisko 750 zawodników z całej Polski. Turniej roze-
grany został systemem szwajcarskim z tempem gry 30 minut 
na zawodnika na dystansie 9 rund. 

Sekcję szachową MLKS Czarni Olecko reprezentowało 
trzech zawodników: Marta Gryglas, Kamil Gryglas oraz 
Konrad Konewko. Marta wystartowała w kategorii Dziew-
cząt do lat 18, a Kamil i Konrad w kategorii Chłopców do 
lat 12. 

W zawodach najlepiej wypadł Kamil Gryglas, który zdo-
bywając 5,0 pkt z 9 partii, zajął wysokie, 43. miejsce. Konrad 
w tej samej kategorii (4,0 pkt/9) został sklasyfikowany na 81. 
miejscu. W kategorii Chłopców  do lat 12 wystartowało 116 
zawodników. Marta Gryglas (3,0 pkt/9) zajęła 32. miejsce 
(startowało 36 zawodniczek).

Kierownik sekcji szachowej MLKS Czarni Olecko
Krzysztof Konewko

8 sierpnia na boisku do siatkówki plażowej MOSiR od-
był się IV Turniej Siatkówki Plażowej z cyklu Grand Prix 
Olecka. Sędzią głównym zawodów był Dariusz Karniej.

Do turnieju zgłosiły się cztery pary. Turniej został roze-
grany systemem „każdy z każdym”.

Oto wyniki poszczególnych gier:
P. Surażyński / A. Opanowski – Cichoń / Szałas - 2:0
A. Reut / J. Budka - R. Dobreńko / Jagłowski - 2:1
P. Surażyński / A. Opanowski-  R. Dobreńko / Jagłowski - 2:0
A. Reut / J. Budka – Cichoń / Szałas - 2:1
P. Surażyński / A. Opanowski – A. Reut / J. Budka - 2:0
R. Dobreńko / Jagłowski -  Cichoń / Szałas - 2:0

Końcowa kolejność:
1.P. Surażyński / A. Opanowski
2.A. Reut / J. Budka
3.Dobreńko / Jagłowski
4.Cichoń / Szałas

Zwycięska para otrzymała pamiątkowe statuetki oraz dy-
plomy. Ogółem w turnieju startowało 8 zawodników.

Dariusz Karniej

Mistrzostwa Polski w szachach szybkich

Siatkówka

ROSETEX CUP Olecko 2010

IV Turniej siatkówki plażowej 
z cyklu Grand Prix Olecka 
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Tenis ziemny

To jest Fart Za turniej przystankowy w singlu  Karol Go-
worowski, za turniej przystankowy w deblu  Karol Gowo-
rowski i wreszcie za Turniej o puchar Tygodnika Oleckiego 
Karol Goworowski, czyli klasyczny hattrick

Brawo KArol:))).
W morderczym wręcz upale tylko 6 śmiałków stanęło w 

szranki o puchar Tygodnika Oleckiego  ufundowany przez 
redaktora naczelnego p. Marka Borawskiego. 

Po 6 godzinach zmagań ponownie zwycięzcą został 
Robert Usarek z Suwałk pokonując Karola Goworowskie-
go 6/1;6/4 (także z Suwałk). Trzeci był Karol Szurmiak z 
Ostrowca Świetokrzyskiego.    
                    A. Bomber

W najbliższym czasie odbędą się następujące 
imprezy sportowe:

1. 20.08.10r.( boisko do siatkówki plażowej - godz. 
16.00) Turniej plażowej piłki nożnej.

    Wpisowe - 20 zł od drużyny.
 2. 21.08.10r.  Otwarty turniej koszykówki ulicznej (3 - 

osobowej) - 
boisko ,,Orlik 2012” - godz. 12.00
 Wpisowe - 20 zł od drużyny.
 3. 22.08.10r.Turniej siatkówki plażowej z cuklu Grand 

Prix Olecka 2010 (boisko do siatkówki plażowej, godz. 
11.00)

 Wpisowe - 20 zł od drużyny
 4. 22.08.10r. III Turniej tenisa ziemnego o puchar ST 

,,Smecz”
 (korty MOSiR , godz. 10.00)
 Wpisowe - 20 zł

Puchar Tygodnika 
Oleckiego

Siatkówka
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Na targach Wiatr i Woda w Gdyni, odbywających się między 5, a 8 
sierpnia w gdyńskiej marinie stocznia jachtowa Delphia Yachts za-
prezentowała trzy modele: Delphia 47, Delphia 40.3 i jacht regatowy 
Delphia 24 one design.

Międzynarodowe jury konkursu w składzie: Birgit Schnaase (nie-
miecka projektantka, zajmująca się designem wnętrz jachtów żaglo-
wych i ekskluzywnych łodzi motorowych), Leszek Gonciarz (architekt, 
projektant i konstruktor jachtów), Janusz Kaniewski (światowej sławy 
designer projektujący dla takich Marek jak: Ferrari, Alfa Romeo, Jagu-
ar)  oraz Stanisław Iwiński (żeglarz, dziennikarz magazynu „Żagle”) 
oceniało zgłoszone jachty i łodzie w dwóch kryteriach: wygląd i de-
sign.

Nagrodę główną w kategorii Jachty Żaglowe otrzymała flagowa 
jednostka stoczni Delphia Yachts - Delphia 47.

Organizatorem konkursu była firma YACHT – EXPO sp. z o.o., a 
odbywał się on pod patronatem Instytutu Wzornictwa Przemysłowego. 

Delphia 47 – zwycięzca konkursu – GDYNIA YACHT DESIGN – 
WIATR I WODA 2010

Zwyciężył Jacht Delphia 47

Konkurs „GDYNIA YACHT DESIGN – WIATR I 
WODA 2010” został przeprowadzony po raz pierwszy. 
Jest to nagroda ufundowana Prezydenta Miasta Gdyni.

Barbara Jagiełło
Public Relations

zdj. Bartosz Modelski

Jacht regatowy Delphia 24 one design


