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Kiedy ktoś obsłuży cię ze szczególną staran-
nością, napisz do jej lub jego szefa.

H. Jackson Brown, Jr.

Licealistka I Liceum Ogólno-
kształcącego im. J. Kochanow-
skiego laureatką, s. 2

Święto Gimnazjum nr 2 
i VII edycjia Memoriału 

im. Władysława Żurowskiego
19 lutego 2016 
Program, s. 7

Z rycerskim pozdrowieniem
s. 10 

Ewa Kozłowska

Spacer po Olecku, s. 9
„Gratka dla nastolatka” 

– XX edycja
regulamin - s. 10
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GRÜNLAND
Centrum Roślin Ozdobnych

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

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

ul. Zamkowa
Msze Święte:

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

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski, 
Plac Wolności

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

Parafia pw. Świętej Rodziny, 
Osiedle Siejnik I

Dni powszednie: 18.00
Niedziele i święta: 8.30; 11.00; 18.00

sprzedaż mieszkań, Armii Krajowej 1
mieszkania od 30 do 75 m.kw.
więcej na: deweloper-luto.pl

tel. 507-047-750 V01224
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Talenty i konkursy
XII Ogólnopolski Konkurs na Literackie Wspo-

mnienie ”Listopadowa melancholia” został rozstrzy-
gnięty. Przewodnim.celem konkursu było propago-
wanie wartości ponadczasowych takich jak: miłość, 
przyjaźń, tradycja itp. 

Uczniowie, przystępujący.do konkursu, mieli za 
zadanie napisać pracę literacką, która mogła przybie-
rać różne formy: wiersz, opowiadanie, powieść, esej, 
felieton i inne. Z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. 
Kochanowskiego w Olecku do ogólnopolskiego fina-
łu zakwalifikowało się czworo uczniów:

1. Olga Bronikowska, ucz. kl. II C, zdobyła III 
miejsce w kraju. Jej praca zawierała dwa pierwsze 
rozdziały powieści pt. „Mój Anioł”.

Bardzo wysoko zostały ocenione także prace po-
zostałych uczestników konkursu. Są to następujący 
uczniowie:

2. Karolina Barszczewska, ucz. kl. II A, która 
również napisała fragment powieści pt. „W poszuki-
waniu ducha”.

3. Krystian Pezowicz, ucz. kl. II B, jest autorem 
wiersza, któremu nadał tytuł „Jawy potęga”.

4. Aneta Pokora, ucz. kl. II B, także sięgnęła po 
formę wiersza - utwór „Jesień”.

Cieszymy się, że nasi młodzi literaci znaleźli się 
w czołówce ogólnopolskiego konkursu. Gratulujemy 
wszystkim uczestnikom i mamy nadzieję, że, dalej 
rozwijając swoje talenty, będą oni czynnie  uczestni-
czyli w polskim życiu literackim.

Uczniów do konkursu przygotowywała nauczy-
cielka języka polskiego Mariola Pezowicz.

ol
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OLECKI TERMINARZ
WYSTAWY STAŁE

• Sztuka Jadalna, Galeria Prawdziwej Sztuki im. A. Legusa, 
ROK „MG”

• Fashion & Beauty wystawa fotografii, Galeria Hol, ROK 
„MG”

• 4 tysiące lat monety chińskiej - wystawa w Oleckim 
Stowarzyszeniu Aktywnych „Zamek”

• Ekspozycja stała - Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
• Bajeczna zima, portrety wystawa fotografii, Galerii Foto-

grafii „Klatka”, ROK MG

KRONIKA PO¯ARNICZA 

Zapraszamy od 600 do 2100, 

niedziela od  900 do 1700

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

NAJTANIEJ W MIEŚCIE

ON .............................3,83 zł
ON Arctic ................. 4,03 zł
Pb 95 ........................3,98 zł
PB 98 ........................4,13 zł
LPG ...........................1,69 zł
Olej opałowy ..............2,05 zł (powyżej 1000 litrów)
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Promocja!!! 
czysty samochód za tankowanie

www.paliwa-kozlowski.pl

AUTOMYJNIA

17 lutego (środa)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Żyj zdrowo – ruszaj się i odżywiaj prawidłowo!!!, 
spotkanie Biblioteka Miejska, ul. Kopernika
18 lutego(czwartek)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - rozpoczęcie kursu na kierowców w szkole jazdy Je-
rzego Miliszewskiego, aleje Lipowe 3
17.00 - Literackie i filmowe Mazury, Spotkanie 1. Erwin 
Kruk, Olecka Izba Historyczna, ROK MG
19 lutego (piątek)
apteka dyżurna Kolejowa 15
10.00 - Święto Szkoły Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Koper-
nika, ul. Sokola
15.00 - Misek w Nowym Jorku, film, kino Mazur
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka miejska, ul. Ko-
pernika
16.45 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.15 - Zjawa, film, kino Mazur
20 lutego (sobota)
apteka dyżurna Zielona 35
15.00 - Misek w Nowym Jorku, film, kino Mazur
16.00 - Unia Olecko - Wigry II Suwałki - sparing, boisko ze 
sztuczną murawą
16.45 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.15 - Zjawa, film, kino Mazur
21 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Składowa 6
16.00 - Z Tobą chcę oglądać świat, koncert Zbigniewa Wo-
deckiego, sala kina Mazur
22 lutego (poniedziałek)
apteka dyżurna plac Wolności 7B
23 lutego (wtorek)
apteka dyżurna 11 Listopada 9
17.00 - Przepis na muzykę, koncert Filharmonii Narodowej, 
sala kina Mazur
24 lutego (środa)
apteka dyżurna Zielona 37
25 lutego (czwartek)
apteka dyżurna Składowa 2A
17.00 - O krajobrazie kulturowym Mazur i potrzebie jego 
ochrony, Olecka Izba Historyczna, plac Wolności 22
19.00 - Młodość, film z cyklu KADR, 
kino Mazur
26 lutego (piątek)
apteka dyżurna plac Wolności 25
16.00 - Bajkolandia Andersena, biblioteka 
miejska, ul. Kopernika
17.00 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.30 - Sprawiedliwy, film, kino Mazur
27 lutego (sobota)
apteka dyżurna Gołdapska 1
16.00 - Czarni Olecko - Wigry II Suwałki  
- sparing, boisko ze sztuczną murawą
16.00 - Unia Olecko - Śniardwy Orzysz - sparing, boisko ze 
sztuczną murawą
15.00 - Bernadetta. Cud w Lourdes, film, kino Mazur
17.00 - Planeta singli, film, kino Mazur
19.30 - Sprawiedliwy, film, kino Mazur
28 lutego (niedziela)
apteka dyżurna Kolejowa 15
15.00 - Bernadetta. Cud w Lourdes, film, kino Mazur

na stronie internetowej www.olecko.info (w pliku *.pdf)
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9 lutego od 14.28 dwa zastępy JRG PSP uwalniały dwa 
psy uwięzione w wykopie melioracyjnym.

Informacji udzielił młodszy kapitan Piotr Gabruś
10 lutego od 17.26 jeden zastęp OSP Świętajno w okoli-

cach Krzywego wyciągały z błota karetkę pogotowia ratun-
kowego.

10 lutego od 17.32 jeden zastęp JRG PSP przy placu Wol-
ności udzielał pomocy mężczyźnie, który zasłabł.  Brak karet-
ki pogotowia.

12 lutego od 8.27 jeden zastęp JRG PSP ratował sarnę, 
która uwięzła na lodzie jeziora Oleckie Wielkie w pobliżu uli-
cy Parkowej. 

13 lutego od 14.54 jeden zastęp JRG PSP na jezdni alei 
Wojska Polskiego zabezpieczał miejsce i usuwał skutki kolizji 
drogowej. Zderzenie aut osobowych.

15 lutego od 15.40 jeden zastęp OSP Świętajno usuwał 
drzewo niebezpiecznie pochylone nad budynkiem w Cheł-
chach. 

16 lutego od 11.29 jeden zastęp JRG PSP usuwał drzewo 
niebezpiecznie pochylone nad jezdną w Lesku. 

informacji udzielił aspirant sztabowy Mariusz Domin

UWAGA: 
stacja dołącza do akcji Olecka Rodzina +3

(upusty do zakupu: 10 gr paliwo, 5 gr gaz oraz 5% 
akcesoria i usługi
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NASZ KONKURS
Jeśli chcecie wziąć państwo udział w konkur-

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

W tym tygodniu wylosowano następujące osoby:
• Anna Burnat

• Anna K. Konecka
• Marek Ogrodzki
• Anna podgórska

• Zuzanna Romańska
• Karol Zaremba (Słupy)

Upominki ufundowali:
	 √	INFOLAND, pl. Wolności 15
	 	√	Zofii Siemaszko,
	 √	Majster, aleje Lipowe 1B
	 √	BEST - Studio Reklamy, ul. Jeziorna 1A	
	 √	„BiS” Studio Reklamy, ul. Kamienna 1A	 	
	 	√	TERNET, pl. Wolności 26 
	 √	Drukarnia „Gryfix”, Ełk, ulica Sasankowa 17
	 √	Urząd Miejski w Olecku, plac Wolności 3
	 √	Wydawnictwo „Wir”, Zielona 37

Upominki będą wysyłane pocztą.
Do rozlosowania: Bilety do kina gry komputerowe, filmy na 

dvd, książki, długopisy, akcesoria szkolne, magnesy, kalen-
darze, pocztówki, gry logiczne, modele do sklejania, itp.

Redakcja 
„Tygodnika Oleckiego”, ul. Zielona 37

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

kontakt telefoniczny: 601-152-454
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Uwaga: co tydzień do rozlosowania jeden karnet do oleckiego kina. 
Warunki udziału w losowaniu na dole strony 4

Zakład Kamieniarsko-budowlany
wyrób pomników, pielęgnacja grobów

Mariusz Przekop
tel. 507-222-344
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Otwarty konkurs ofert 2016
Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1118 z późn. zm.), Programu współpracy Powiatu 
Oleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 
r. stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/64/2015 
Rady Powiatu w Olecku z dnia 26 listopada 2015 r. oraz 
Wieloletniego programu współpracy Powiatu Oleckie-
go z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 
stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014 
Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. Za-
rząd Powiatu w Olecku ogłasza otwarty konkurs ofert 
na realizację zadań publicznych Powiatu Oleckiego w 
2016 r.

Konkurs obejmuje następujące rodzaje zadań pu-
blicznych przewidzianych do realizacji w 2016 r. w for-
mie wsparcia z zakresu:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego,

b) turystyki i krajoznawstwa,
c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dzie-

dzictwa przyrodniczego,
d) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
e) działalności na rzecz organizacji pozarządowych 

oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy przesłać pocztą na adres Starostwa 
Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, 19-400 Olec-
ko lub złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powia-
towego w Olecku (pokój nr 22) do 4 marca 2016 r. do 
godz. 15:00 (decyduje data wpływu).

Szczegółowych informacji o konkursie udziela: 
Anna Turowska – Inspektor Wydziału Edukacji, Kultu-
ry, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Olecku, 
tel. 87 520 16 57

Nietrzeźwy kierujący 
potrącił pieszego

W miniony piątek po godz. 22:00 oficer dyżurny oleckiej 
komendy otrzymał zgłoszenie, że na ul. Kościuszki, w strefie 
ruchu, doszło do potrącenia pieszego. 

Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, którzy poje-
chali na miejsce, kierujący osobowa toyotą podczas manewru 
cofania potrącił 24-latka. Na szczęście mężczyźnie nic się nie 
stało. 

Natomiast podczas wykonywania czynności z kierującym 
policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkoma-
tem wykazało w organizmie Mateusza K. ponad promil alkoho-
lu. Funkcjonariusze zatrzymali 25-latkowi prawo jazdy.   

W niedzielę 14 lutego15 minut po północy w miejscowości 
Wieliczki policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli 
kierującą pojazdem marki Volkswagen. 

Kobieta podczas manewru wymijania nie zastosowała się do 
obowiązku zmiany świateł drogowych na mijania. Agnieszka 
D. podróżowała z mężem, który również był nietrzeźwy. Po-
nadto mężczyzna podczas kontroli był wulgarny i arogancki, w 
związku z czym został szybko zabrany przez rodzinę do miejsca 
zamieszkania. 

Podczas wykonywanych czynności z udziałem 38-latki 
funkcjonariusze wyczuli zapach alkoholu, a badanie alkoma-
tem wykazało w jej organizmie ponad promil alkoholu. Ponadto 
Agnieszka D. nie posiadała przy sobie prawa jazdy. 

Teraz oboje kierowcy odpowiedzą przed sądem. Za prowa-
dzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozba-
wienia wolności.  

Do kolizji drogowej doszło w minioną sobotę przed godz. 
15:00 na ul. Wojska Polskiego. 

Jak ustalili policjanci, kierująca osobowym volkswagenem 
nie zachowała należytej odległości od poprzedzającego pojaz-
du, którego kierujący wykonywał manewr skrętu w lewo, w 
wyniku czego doszło do zderzenia. 18-latka została ukarana 
mandatem karnym. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel
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Pochmurno i ponuro. Słonko 
schowało się za chmurami. Może 
to i lepiej. Rośliny pogłupie-
ją od tych zmian temperatury. 
Przecież dopiero połowa lutego, 
a wygląda jakby zaczynała się 
wiosna. Jak tak pomyśleć, to do-
brze byłoby, aby zima już sobie 
poszła za morza, jak to pięknie w 
wierszu o niej napisała Marysia 

Konopnicka. 
Te spoufalenie imienia wzięło się z tego, że kil-

ka razy słyszałem jak suwalczanie umawiając się pod 
pomnikiem poetki, tak wymawiają jej imię ... i bardzo 
mi się to podobało. 

Wróćmy jednak do pogody. Co do tej wiosny i jej 
przyjścia. Dobrze byłoby żeby było ciepło ale zima 
wróci. Na pewno! Wszystkie rośliny, które by wzięły 
sobie do serca zachęty słońca, po prostu by zamarzły. 
Bez śniegu mróz jest niebezpieczny dla ozimin i in-
nych upraw. 

Więc lepiej będzie jak taka pogoda utrzyma się jak 
najdłużej.

Przechodząc przez oleckie mosty zwróćcie Pań-
stwo uwagę ile przybyło wody w naszej Ledze. Pod 
mostem na Grunwaldzkiej woda aż huczy. Na 1 Maja 
szum niesie się dość daleko. Kładkę przy Wiśniowej 
obmywa wartki strumień. Na innych mostach nie by-
łem, więc możecie się Państwo podzielić ze mną swy-
mi refleksjami na ten temat. 

W lasach deszcze nasyciły ściółkę. Jeżeli chodzi o 
wilgoć – jest nieźle. 

Szkoda tylko, że w tym roku nie zdążyłem po-

fruwać bojerem. Gdy był piękny weekend: jeziora 
zamarznięte, tafla gładka jakby szklarz pokrył wodę 
szybą. Słonko wysoko, a wiatr mocny i równy... nie 
miałem czasu. W następnym tygodniu spadł śnieg i 
nici z lodowej żeglugi. Nie mam kasy, ani czasu by 
sobie gdzieś do Norwegii, Szwecji czy Finlandii w 
tym celu się udać. Trudno. Przeżyjemy ten niedosta-
tek adrenaliny.

Adrenaliny? Tak. Bojery to sport ekstremalny. 
Przynajmniej tak mówią o nim ci co nie pędzili boli-
dem po zamarzniętym lodzie. Ale to samo mówią o 
żeglarstwie, rolkach, narciarstwie, snowbordzie itp., 
itd. 

Dla uprawiających jest to tylko przyjemne spę-
dzenie czasu. Gdy się uprawia tego typu dyscypliny 
jest pewna granica, po przekroczeniu której sport 
staje się przyjemnością. Ta granica, to moment kie-
dy walkę ze sprzętem zastępuje walka z żywiołem. 
Wtedy przychodzi satysfakcja. 

Trzeba też pamiętać, że jak w balladzie: „nic dwa 
razy się nie zdarza i dlatego, z tej przyczyny, uro-
dziliśmy się bez wiedzy, i pomrzemy bez rutyny”. 
Uczymy się więc całe życie.

Co do spacerów po Olecku, to w ubiegłą sobotę 
miałem przyjemność zwiedzić je z wycieczką gi-
życczan i gołdapian. Przewodnikiem była Ewa Ko-
złowska, co zresztą opisuje on na jednej stron tego 
wydania „TO”. 

Wiecie Państwo, Olecko da się zwiedzać. Jest w 
nim tyle HISTORII zachowanej w zabytkach, opo-
wieściach i anegdotach, że starczyło tego na bite 
cztery godziny spaceru i opowieści. Po Olecku!

Ciekawe czy mamy w mieście choć jednego li-
cencjonowanego przewodnika?

Ja znałem te opowieści i historię poszczególnych 
zabytków ale widziałem z jaką ciekawością słucha-
no opowieści. Ile padło pytań i ile było zdziwień, 
uśmiechów przy anegdotach. Ewa Kozłowska była 
przewodniczką ale też każdy z olecczan dorzucił 
swoje trzy grosze do jej opowieści. 

W pewnym momencie nawet słonko wyjrza-
ło zza chmur zaciekawione. To było na cmentarzu 
ewangelickim. 

Zwiedzanie rozpoczęło się na Rynku placu Wol-
ności. Potem goście obejrzeli stary Ratusz w par-
ku, pomnik „Rzemiosło oleckie Kopernikowi”, 
cmentarz ewangelicki: bramę i pomnik poległych w 
1870, półrotundę, stadion i infrastrukturę olimpij-
ską. Spacer Wiewiórczą Ścieżką w kierunku Zamku. 
Drewnianym mostem weszliśmy na teren Zespołu 
szkół Zawodowych, gdzie w jednym z pomieszczeń 
ulokowano kamień plebiscytowy. Potem ulicą Zam-
kową do 1 Maja przez most i znów znaleźliśmy się 
przy placu Wolności. 

To był udany spacer i pouczający. 
Odjeżdżając goście zaprosili nas do Giżyc-

ka. Spotkanie odbędzie się najprawdopodobniej w 
pierwszą sobotę marca. 

Mam nadzieję, że nic nie stanie mi na przeszkodzie 
aby tam pojechać. 

Bogusław Marek Borawski
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mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum, 
Suwałki, tanio, tel. 600-953-143 K26008

L9
56
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EduCare – punkt edukacyjny
Punkt edukacyjny EduCare
zaprasza uczniów szkół podstawowych na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia: logiczne myślenie, koncentra-
cję uwagi, pamięć, kompetencje polonistyczne, mate-
matyczne, przyrodnicze. 

Talent tkwi w każdym dziecku!

Gwarancja fachowej opieki i zajęcia w przyjaznej 
atmosferze.

Ul. Wojska Polskiego 5, Olecko
Tel: 691 201 120

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w 
Olecku ogłasza, iż wznawia cykl spotkań pt. 

„Poeci są wśród nas” 
Osoby chętne, które lubią pisać wiersze i chcą przedsta-

wić je szerszej publiczności, prosimy o kontakt. Czekamy 
na Państwa!!

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Olecku, ul. 
Kopernika 6, tel. 87 731 40 04, biblioteka@przystanek.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i 

Olecka Izba Historyczna 
zapraszają 18 lutego (czwartek) o godzinie 17,00 na 

wspólne czytanie i rozmowy o tomiku poezji Erwina Kruka 
Nieobecność (Erwin Kruk, Nieobecność, 
Olsztyn 2015. Wydawca Stowarzyszenie 
Pisarzy Polskich w Olsztynie, Biblioteka 
Autorów Warmii i Mazur). 

 
Erwin Kruk, urodzony w 1941 roku 

w Dobrzyniu na Mazurach, skończył Wy-
dział Humanistyczny Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu, był redaktorem 
„Gazety Olsztyńskiej”, a od 1982 roku jest 
niezależnym twórcą i publicystą działają-
cym na rzecz kultury mazurskiej.

Jest autorem powieści: Pusta noc 
(1976), Kronika z Mazur (1989), Spa-
dek  (2009). Wydał eseje pt.: Ewangeli-
cy w Olsztynie (2002), Warmia i Mazury 
(2003), Szkice z mazurskiego brulionu 
(2003) oraz tomiki poezji: Rysowane z 
pamięci (1963), Zapisy powrotu (1969), 
Tam, gdzie o poranku czyhają nasze sny 
(1977), Moja Północ (1977), Powroty na 
wygnanie (1977), Poezje wybrane (1984), Z krainy Nod 
(1987), W cieniu (1987), Zanikanie (2005).  

 

Skoro nie mogłem tu pozostać,
Wziąłem Dobrzyń ze sobą.
Błądząc, wędrujemy po świecie. Spójrz, 
jaka wędrowcom przytrafia się 
Przygoda.

(…)
I nucimy pieśń dziękczynną,
Wdzięczni, że możemy jeszcze o tym 

opowiadać.
Z Tomu Nieobecność

 
Spotkanie inicjuje comiesięczny, zawsze 

(?) w trzeci czwartek miesiąca,  cykl wie-
czorów pod nazwą „Literackie i filmowe 
Mazury”. Pretekstem do spotkań i rozmów 
będą książki i filmy, nie tylko nowości wy-
dawnicze i hity filmowe, ale także pozycje 
już znane, sprzed kilku lub wielu lat, któ-
rych autorzy poruszają problemy związane 
z historią, kulturą i współczesnością Mazur.  
Wiersze, powieści, opracowania historycz-
ne, filmy fabularne i dokumentalne mogą 
być, jak wierzymy, inspiracją do rozmów 
o ważnych dla nas, mieszkańców Olecka, 
sprawach. 

 
Zapraszamy

Nie dla wszystkich 
„walentynki” oznaczały miłość

W miniony walentynkowy weekend do policyjnej celi 
trafiło 4 awanturników. Mężczyźni awanturowali się ze swo-
imi bliskimi i zostali od nich odizolowani.   

Pierwszy awanturnik do policyjnego aresztu trafił w  
minioną sobotę około16:00 Mieszkanka olecka powiado-
miła oficera dyżurnego oleckiej komendy, że jej 17-letni 
syn wszczął awanturę podczas której wyzywał ja słowami 
wulgarnymi, popychał oraz groził, że ja zabije. Podczas in-
terwencji mężczyzna nadal zachowywał się agresywnie, nie 
stosował się do poleceń mundurowych do uspokojenia się 
w związku z czym został zatrzymany i trafił do policyjne-
go aresztu. Badanie alkomatem wykazało, że Damian K. był 
trzeźwy. Rodzina została objęta nadzorem w ramach proce-
dury Niebieskiej Karty. 

O 21:00 oficer dyżurny oleckiej komendy otrzymał zgło-
szenie o awanturze u rodziny zamieszkałej w Olecku. Po-
licjanci, którzy pojechali na miejsce ustalili, że Marek M., 
pod wpływem alkoholu wszczął awanturę z żoną i wyzywał 
ją sowami wulgarnymi. Podczas interwencji mężczyzna był 
spokojny i w obecności policjantów opuścił mieszkanie. Jed-
nak w niedzielę 14 lutego po 7:20 oleccy funkcjonariusze 
otrzymali kolejne zgłoszenie o awanturze Marka M. Kiedy 
ponownie pojechali na miejsce ustalili, że 52-latek wrócił 
do domu i wszczął awanturę z żoną. Wyzywał ją słowami 
wulgarnymi, poniżał, groził oraz niszczył przedmioty.  W 
związku z agresywnym zachowaniem mężczyzna został za-
trzymany. Badanie alkomatem wykazało w jego organizmie 
ponad 2 promile alkoholu. Rodzina została objęta nadzorem 
w ramach procedury Niebieskiej Karty.

Kolejne zgłoszenie o awanturze domowej, u rodziny 
zamieszkałej również w Olecku oleccy policjanci otrzyma-
li w niedzielę przed godziną 13:00. Kobieta poinformowała 
funkcjonariuszy, że jej były mąż pijany wyszczął awanturę, 
wyzywał ja, poniżał oraz groził. W związku z agresywnym 
zachowaniem Robert C. trafił do policyjnej celi. Badanie 
alkomatem w jego organizmie wykazało ponad 2,5 promila 
alkoholu.  Rodzina została objęta nadzorem w ramach pro-
cedury Niebieskiej Karty.

Jako ostatni do policyjnej celi trafił, w minioną nie-
dzielę, Jan C. mieszkaniec gminy Kowale Oleckie, który 
wszczął awanturę z byłą żoną. Kiedy policjanci przyjecha-
li na miejsce kobieta oświadczyła, że jej były mąż został 
wymeldowany, a ona nie życzy sobie jego obecności w 
mieszkaniu. Z uwagi, iż  mężczyzna był pod silnym działa-
niem alkoholu, nie potrafił określić miejsca, gdzie mógłby 
się udać, policjanci, w związku z niską temperaturą oraz 
opadami deszczu, w obawie o życie i zdrowie 58-latka, za-
trzymali go w policyjnej celi do wytrzeźwienia. Badanie 
alkomatem w organizmie Jana C. wykazało ponad 2,5 pro-
mila alkoholu. 

rzeczniczka prasowa KPP 
młodsza aspirantka Justyna Sznel



Tygodnik olecki 7/942 - r. 2016
8 to@borawski.pl

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garba-
te” zaprasza

Koncert - Zbigniew Wodecki
21 lutego 2016 r. (niedziela), godz. 16:00, sala kina „Ma-

zur”
Bilety do nabycia w kasie ROK „MG” (tel. 87 520 20 59) 
przedsprzedaż - 48 zł, w dniu koncertu - 60 zł
Przedsprzedaż biletów od dnia 10.02.2016 r.

25 lutego – spotkanie w 

Oleckiej Izbie Historycznej
Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku 

„Mazury Garbate” i Olecka Izba Historyczna 
zapraszają 25 lutego (czwartek) o godzinie 
17,00 na spotkanie  z Krzysztofem Worobcem 
pt. O krajobrazie kulturowym Mazur i potrze-
bie jego ochrony - na przykładzie działań Sto-
warzyszenia Sadyba. 

 
Mazury – ich naturalny krajobraz - to wzgó-

rza, jeziora, lasy. Czerwone dachy domów, dro-
gi obsadzone szpalerami drzew, ogrodzenia z 
polnych kamieni, które chronią zapomniane 
cmentarze, wieże ciśnień widoczne z oddali – 

to kulturowe dziedzictwo Mazur. 
Od 2004 roku Danuta i Krzysztof Worobco-

wie oraz inni członkowie powołanego wówczas 
Stowarzyszenia Sadyba działają na rzecz ochro-
ny dziedzictwa Mazur. 

Bronią przed zniszczeniem to, co stworzyła 
natura i to, czego dokonał człowiek. „Ratujmy 
aleje”, „Zagubione wioski Puszczy Piskiej”, 
„Ratujmy wioski starowierskie” - to najważ-
niejsze działania Stowarzyszenia Sadyba.  

W spotkaniu wezmą udział oprócz Krzysz-
tofa Worobca inni członkowie Stowarzyszenia 
Sadyba 

Zapraszamy do rozmowy

Święto Gimnazjum nr 2 i VII 
edycjia Memoriału im. Wła-

dysława Żurowskiego
19 lutego 2016 

Program
8.00-8.45

Podczas zajęć z wychowawcą  w poszczególnych od-
działach odbędzie się Quiz wiedzy o panu Władysławie 
Żurowskim

Trzyosobowe reprezentacje uczniów klas I-III wezmą 
udział w konkursie pn. „Hasło kibica – promocja zdrowego 
stylu życia i propagowanie sportów zimowych” zadanie re-
alizowane w formie pracy grupowej przez przedstawicieli 
poszczególnych oddziałów (aula gimnazjum). Wytypowa-
nie najciekawszych propozycji hasła.

8.55-9.20
Czynności organizacyjno-porządkowe uczniów zwią-

zane z przygotowaniem do spotkania z gościem w sali 
gimnastycznej. 

9.20-10.55
Spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” z gościem An-

drzejem Kamińskim – wychowankiem Władysława Żu-
rowskiego (wszyscy uczniowie wraz z wychowawcami i 
wychowawcami wspomagającymi uczestniczą aktywnie w 
spotkaniu w sali gimnastycznej). Prezentacja multimedial-
na Legendy Dwójki Władysława Żurowskiego oraz wspo-
mnień jego wychowanków.
  

10.00-11.00
Uroczysta akademia „Mikołaj Kopernik – człowiek, 

który zmienił świat” z udziałem zaproszonych gości i całej 
społeczności Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w 
Olecku (sala gimnastyczna):

Nadanie honorowego tytułu „Przyjaciela Dwójki” no-
minowanym kandydatom w 2016 roku;

W ramach „Osiągnięć szkoły” uzyskanych w I półro-
czu przyznanie uczniom stypendiów naukowych i sporto-
wych oraz wręczenie listów gratulacyjnych zasłużonym na 
wielu płaszczyznach działania; 

Część artystyczna „Gwiezdne wojny”
Otwarcie Izby Pamięci Władysława Żurowskiego – Le-

gendy Dwójki

ok. 11.30-13.00

VII Memoriał im. Władysława Żurowskiego, w ramach 
którego odbędzie się „Międzyoddziałowe współzawodnic-
two w zimowych dyscyplinach sportowych” z udziałem ca-
łej społeczności szkolnej zawodników (hala „Lega” Olecko) 

ok.13.00
Podsumowanie całodniowej imprezy. 

W imieniu społeczności Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika w Olecku do udziału w uroczystości serdecznie 

zapraszamy wszystkich przyjaciół szkoły

Dyrektorka Barbara Taraszkiewicz 
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O łupaniu orzechów
1. Jestem ze wsi, więc poznałem 

wiele zajęć związanych z kulturą agrar-
ną: szypułkowałem truskawki, rwałem 
porzeczki, pomagałem matce drzeć 

pierze, łuskałem fasolę i groch, przebierałem jabłka, 
towarzyszyłem ojcu przy wyrobach masarskich oraz 
strzyc owce i barany, rąbałem drzewo na podpałkę, 
potrafiłem rozpalić ogień w kuchni węglowej. Nigdy 
nie zabiłem nożem/siekierą zwierzaka. Na stare lata 
pozostało mi robić za dziadka do orzechów albo jak 
kto woli – za wiewiórkę. No cóż! 

„Człowiek tak z miejscem bywa solidarny,
czy myśl tak często łączy się z przestrzenią, 
Że jakaś licha rzecz i przedmiot marny
Przez porównanie świecą jej lub cienią?” (Cyprian 

Kamil Norwid, Quidam. Przypowieść, VII). 
Lew Nikołajewicz Tołstoj zanotował: Jeśli opi-

szesz swoją wioskę, to opiszesz świat. 
2. Mam słabość do Andrzeja Horsta, bo jego oj-

ciec, pan Henryk, pracownik Huty Warszawa, w dzie-
ciństwie przyniósł mi odlane z ołowiu żołnierzyki, zaś 
jego babcia, pani Marta Rylska, leczyła mnie ziołami, 
była to bardzo zapracowana niewiasta, która nieraz 
wzdychała – O Matko Boska! 

Mój starszy kolega ze wsi Kopana mówi, że jest 
lewicowiec, choć ja nie wiem, jak wygląda dzisiaj 
człowiek prawicy, a jak lewicy. Wiem, że dawniejsi 
towarzysze, jak czytam nekrologi, chowani są według 
chrześcijańskiego obrządku. Jesienią zwykł mi przy-
wozić worek włoskich orzechów. Orzechy łupię od 
stycznia każdego roku. To jest fakt, a nie metafora. 
Walę młoteczkiem, który otrzymałem po wygłoszeniu 
mowy w Domu Kultury we Wleniu w czasie akademii 
po I Memoriale Ulicznym  im. Michała Fludra dnia 
5 kwietnia 1992 roku. To było wówczas honorarium. 

Rozbijam pełne orzechy, rzadko trafiam na puste. 
Robię to dla Graszki, która lubi smakować orzeszki 
oraz dla wnuków, którzy mają smaka na orzechy. 

Dziwne, że mnie starca częstują na ogół orzechami. 
Nie wiem, czy to żart, czy ironia? Mam w zbiorach 
sadowniczych m.in. taki oto wierszyk Kazimierza Ka-
szewskiego: 

„Wzdychać do miłości, gdy na głowie zima,
To znaczy gryźć orzechy, kiedy zębów nie ma!”
W trakcie łupania przypominam sobie różne orze-

chowe myśli: „Zdarzają się orzechy o twardej skoru-
pie, że przy jej rozgryzieniu łamią się zęby, a wtedy 
miękkie jądro już nie smakuje. Bywają też tego rodza-
ju prawdy.” (Fryderyk Chrystian Hebbel).

Dobiorę jeszcze słów z Cypriana Kamila Norwida: 
„A jako jest zupełny we wszystkiej okrągłości swo-
jej orzech świeży, kiedy, ciężką odtrąciwszy z siebie 
zieleń, wytoczy się sam, złoty i dojrzały...” (Tyrtej, II, 
tragedia)

Ks. prof. Julian Michalec, mistrz m.in. prof. Jana 
Miodka, w jednym z kazań głosił: „Dla mnie Bóg za-
mknięty jest w twardej łupinie orzecha i z trudem je-
dynie mogę Go z tej skorupy wyłuskiwać”.

3. Kilka razy i w moich wierszach przetoczył się 
orzech. Oto pierwszy z brzegu liryk, napisany, kiedy 
miałem bzika ewangelicznego, ale mi to przeszło. W 
dawnych czasach, gdy Ewangelii nie brałem przez rę-
kawiczkę pisałem:

Święty Jacek
Dominikanin
Wziął na drogę garść orzechów z Rzymu
A potem sadzili je po Polsce 
Zakonnicy i śmigłe wiewiórki

Błogosławiony św. Jacek
Od orzechów pełnych i pustych
(Zapisek o św. Jacku, z tomu Zapiski i ballady, 

1992)

4. Oczywiście, że pamiętam o tym, że Halina 
Machulska, aktorka, założyła wraz z mężem, Janem, 
Ognisko Teatralne przy Teatrze Ochota. Na ognisko-
wy hymn wybrano słowa Wisławy Szymborskiej: 

„Bez tej miłości można żyć, 
mieć serce suche jak orzeszek, malutki los na-

parstkiem pić
z dala od zgryzot i pocieszeń (…)”.  
Wiersz Tadeusza Śliwiaka „Ta nasza młodość”, 

wykonywany przez Halinę Wyrodek z chórkiem, był 
obok „Dezyderaty” hymnem Piwnicy pod Baranami 
w Krakowie. Oto fragment Songu o młodości: 

„Ona jest wśród kamieni
rwącym światłem strumyka
wiewiórkami po drzewach
po gałęziach pomyka

Ona iskrą w kamieniu
ona mlekiem z orzeszka
ona świata ciekawa
jak miedziany grosz w mieszku

Ona kwiatem we włosach
octem w jabłkach jest pierwszych
gorzką pianą na piwie
w świata gwarnej oberży

Buntem jest niespełnionym
co na serce umiera
ona tylko to daje
co innemu zabiera.”
Te wszystkie refleksje są wyłuskane z In nuce. 

(W skorupce orzecha. W jądrze orzecha. Krótko. W 
streszczeniu. Albo inaczej: w najzwięźlejszej for-
mie. W nawiązaniu do opowiadania Cycerona o rę-
kopisie Illiady mieszczącym się w skorupce orzecha. 
Pliniusz Starszy.)

Nieraz w szkolnym zeszycie można znaleźć taki 
lapsus: „Jagienka była tak silna, że gdy siadała, 
rozbijała duże orzechy jak małe laskowe”. (Humor 
zeszytów szkolnych z lat 1948-2008. Wyboru do-
konała Krystyna Gałkiewicz, Wydawnictwo Vesper, 
Poznań 2008)

Łuskanie orzechów, to nie łuskanie fasoli, czy 
darcie pierza. Coś o tym wiem, bo pochodzę z okolic 
Kwitnącej Jabłoni. W trakcie tej pracy trzeba drobia-
zgowo się napracować, uderzyć, a potem wydłubać 
zawartość orzecha. Pamiętam jak podczas zajęć na 
anatomii na Akademii Medycznej w Warszawie pan 
dr Kazimierz Kucharczyk przyniósł w formalinie 
ludzki  mózg i powiedział, że wygląda jak orzech w 
łupinie. Spojrzeliśmy i … niejednemu się odechciała 
ochota na jedzenie orzechów. 

Czesław Mirosław Szczepaniak
ciąg dalszy w następnym numerze pisma
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Ewa Kozłowska

Spacer po Olecku
W ostatni weekend, 13 lutego, wykorzystując ładną pogo-

dę i łaskawą, niezbyt mroźną zimę Olecko odwiedził Bardzo! 
Kulturalny Klub Dyskusyjny z Giżycka. Giżycczanie wybrali 
się w odwiedziny do nas, sąsiadów, ciekawi naszego miasta, 
naszego życia, historii i teraźniejszości. Naszym życiem i hi-
storią zainteresowała się też i Gołdap.

Spacer po mieście rozpoczęliśmy od centrum, gdyż Olecko 
jest miastem, w którym wciąż niepodzielnie od wieków głów-
ną rolę odgrywa plac opiewany mitem największego w Euro-
pie, wcześniej wraz kościołem ewangelickim i ulokowanym 
przy nim cmentarzem. Dziś plac przyciąga uwagę odwiedza-
jących parkiem, Dworem Potrzeb, w którym ku zaskoczeniu 
wielu osób można podziwiać wystawę satyry, fontanną i licz-
nymi pomnikami zaświadczającymi o tym, jak kształtowało 
się Olecko: od pomnika rzemieślników postawionego z okazji 
500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, po pomnik wdzięcz-
ności - bardzo ładne podsumowanie historii miasta i ludzi w 
nim żyjących: „W hołdzie wszystkim, dzięki którym żyjemy, 
w pokoju i w wolnej Ojczyźnie oraz tym, którzy szczególnie 
zasłużyli się naszemu miastu od jego początku w 1560 roku”. 

Spacerując po mieście odwiedziliśmy również byłych jego 
mieszkańców na cmentarzu ewangelickim. Przypomnieliśmy 
o rodzinie Czyganów, o nieistniejącym już cmentarzu w Se-
drankach i rodzie Hillmannów, o pomniku ku czci żołnierzy 
poległych w wojnie z Austrią i Francją. Opowiedzieliśmy o 
aktualnych działaniach mieszkańców i Ziomkostwa Treubur-
czyków na rzecz cmentarza, o nowej-starej bramie. Podjęli-
śmy kwestię powstających w Europie parków cmentarnych 
– sposobu połączenia atmosfery dawnego cmentarza z ideą 
spokojnych, refleksyjnych parków – przestrzeni, w której 
przeszłość łączy się z teraźniejszością. Kolejnym etapem spa-
ceru była historia związana z obecnością Żydów w Marggra-
bowej i Treuburgu: synagoga, cmentarz żydowski, kamienica, 
w której znajdowało się getto przejściowe. Następnie szla-
kiem kolejki wąskotorowej dotarliśmy pod pomnik odsłonięty 
w 1927 roku i poświęcony poległym w I wojnie światowej. 
Była to okazja, aby porozmawiać o nacjonalizmach i o naturze 
człowieka, o Mazurach w tamtych czasach. 

Idąc torem hipicznym dotarliśmy do skoczni i plaży miej-
skiej, a oleckie jezioro odsłoniło się gościom w całej oka-
załości wraz z historią Oleckiego Klubu Wodnego, Dworku 
Mazurskiego, Chaty Mazurskiej (Chaty Jana). Drewniany 
most zaprowadził nas pod budynek Zespołu Szkół Technicz-
nych popularnie zwany „Zamkiem”, gdzie niedawną historię 
połączyliśmy z historią XVII-wieczną, gdyż w Białej Pi-
skiej znajduje się zegar (obecnie odrestaurowany) z dawnej 
zamkowej wieży, który łączy historię teraźniejszego miasta 
z czasami Marggrabowej i z ówczesną Biallą. Po dawnym 
zamku nie ma już śladu, zaś obecny budynek został wybudo-
wany pod koniec XIX wieku i był siedzibą starostwa powia-
towego. Refleksji zostały poddane również czasy plebiscy-
tu: zachowany przez OSA „Zamek” kamień plebiscytowy 
wciąż czeka na uporządkowanie myśli i emocji. Końcowym 
etapem spaceru była ulica I-maja z bardzo ciekawą historią 
wojenną i, jak podają niektóre przekazy („Dzieje Olecka”) 
również z historią z czasów plebiscytu, gdyż miał się na jej 
rogu znajdować Dom Polski. Były to czasy skomplikowane 
i nieoczywiste. 

Wizyta B!KKD z Giżycka pozwoliła także mieszkańcom 
Olecka na dystans i spacer po mieście, na pozytywne, jak 
i krytyczne spojrzenie. Mogliśmy porównać na bieżąco hi-
storie Giżycka i Olecka, porozmawiać o czasach teraźniej-
szych, przyglądnąć się ludziom zamieszkującym aktualnie 
Olecko, społecznościom religijnym i ich aktywności. Wizyta 
B!KKD zbiegła się ze światowym odkryciem dotyczącym 
fal grawitacyjnych, a więc i z nieśmiałymi refleksjami, że 
być może zmarszczki czasoprzestrzeni odegrały również i 
tego dnia jakąś role. Z Giżycka (i Gołdapi) przyjechało wie-
le osób ciekawych drugiego człowieka, odnajdujących swoje 
miejsce na Mazurach. Dla mieszkańców Olecka było to spo-
tkanie otwarte i każdy mógł w nim uczestniczyć. Zakończyło 
się wspólnymi rozmowami w jednym z oleckich barów. Być 
może to spotkanie, to także przyczynek do tego, abyśmy tak-
że my w nieodległej przyszłości wyjechali w świat odwie-
dzić naszych sąsiadów, i abyśmy także podejmowali częściej 
takie spacery po mieście, już we własnym gronie, wspólnie 
przyglądali się historii i teraźniejszości, dyskutowali o niej, 
opowiadali o swoich subiektywnych odczuciach, dorzucali 
nowe historie. 

fot. Ewa Kozłowska
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Z rycerskim pozdrowieniem 
Po raz kolejny w Centrum Edukacji Specjalnej przy Śro-

dowiskowym Domu samopomocy w Olecku gościli członko-

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpo-
częła wysyłkę deklaracji podatkowych PIT. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, 
że rozpoczęła wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do 
emerytów i rencistów za 2015 rok.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła 
wysyłanie deklaracji podatkowych PIT do emerytów i ren-
cistów, którzy w 2015 roku chociaż raz pobrali jakiekolwiek 
świadczenie emerytalno-rentowe z Kasy (np. emeryturę 
rolniczą, w tym częściową lub okresową emeryturę rolniczą, 
rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną) 
oraz do osób, które w 2015 roku pobrały tzw. niezrealizo-
wane świadczenie po osobie zmarłej, tj. emeryturę lub rentę 

wie Bractwa 
Rycerskiego 
z mistrzem 
Jacentym Or-
dowskim na 
czele. 

„Rycerze” 
w interesu-
jący sposób 
p r z y b l i ż y l i 
historię po-
wstań narodo-
wych. Dzięki 
„żywej lekcji 

historii” uczniowie i wychowankowie CES przenieśli się w 
odległe czasy z dziejów Polski. 

Kolorowe stroje i rekwizyty z dawnych epok nadały 
wiarygodności i atrakcyjności  przekazywanym treściom. 
Podczas spotkania zaangażowano dzieci i młodzież, która 
przeistoczyli się min. w kosyniera, Napoleona Bonaparte-

go, żołnierza wojsk 
Józefa Piłsudskie-
go oraz żołnierza 
Powstania Stycz-
niowego. Spotka-
nie to udowodniło, 
że historia wcale 
nie jest nudna. 

Edyta Musialik

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSIE PIOSENKI

„Gratka dla nastolatka” 
– XX edycja

1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów i średnich powiatu oleckiego, a 
odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych: (I ka-
tegoria: klasy I-IV , II kategoria: klasy V-VI oraz I-II gim-
nazjum, III kategoria: klasa III gimnazjum i szkoły średnie)

2. Zakres konkursu –  repertuar dostosowany do wieku 
wykonawcy, wyłącznie w języku polskim.

3. Wstępne przesłuchania do konkursu odbędą się w dniu 
15.03.2016 r. o godz. 1500 w sali widowiskowej ROK „MG”.

4. Zgłoszenia: do dnia 11 marca 2016 r. – Regionalny 
Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate”, Plac Wolno-
ści 22, pokój nr 14, tel. (87) 520 20 59.

     Uwaga! Biorący udział w  konkursie winien posiadać 
półplaybeck śpiewanego utworu lub akompaniament.

5. Spośród wszystkich zgłoszonych w drodze eliminacji 
do koncertu finałowego dopuszczonych zostanie 15 uczest-
ników. Eliminacje odbędą się w dniu 12 kwietnia 2016 r. o 
godz. 1700. W przypadku dużej liczby uczestników z prze-

słuchań, dodatkowo eliminacje zostaną przeprowadzone 
również w dniu 8 kwietnia.

6. Osoby, które zajęły miejsca 1, 2, 3 w poprzedniej 
edycji  „Gratki dla nastolatka” dopuszczone zostaną do 
eliminacji bez przesłuchań (obowiązuje zgłoszenie uczest-
nictwa).

7. Podczas eliminacji i finału uczestnik prezentuje je-
den utwór.

8. Uczestnik Gratki może brać udział wyłącznie w jed-
nej prezentacji (niedopuszczalne jest występowanie w in-
nych grupach: np. tercetach, kwartetach, chórkach itp.)

9. Finał konkursu „Gratka dla nastolatka” odbędzie się 
1 maja 2016 r. o godz. 1200.

10. Przyjazd uczestników na eliminacje i koncert fina-
łowy – we własnym zakresie lub na koszt jednostki dele-
gującej.

11. Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach  zostaną 
uhonorowani nagrodami.

12. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo wpro-
wadzenia zmian do niniejszego regulaminu.

13. Finalistom „Gratki dla nastolatka” organizator za-
pewnia warsztaty wokalne, które prowadzone będą w ROK 
„MG”.

przysługującą zmarłemu do dnia jego śmierci (nie dotyczy 
zasiłków pogrzebowych). 
Wśród rozsyłanych dokumentów znajdą się następujące 
formularze PIT: 
PIT-40A - roczne obliczenie podatku emeryta/rencisty, 
PIT-11A - informacja o dochodach uzyskanych przez eme-
ryta/rencistę,
PIT-11 - informacja o dochodach dla osób, które otrzyma-
ły świadczenie należne po osobie zmarłej,
PIT-8C - informacja o przychodach z tytułu alimentów 
potrąconych ze świadczenia wypłacanego przez KRUS.
Wszystkie deklaracje PIT są wysyłane do podatników 
sukcesywnie, nie później niż do dnia 29 lutego 2016 roku. 
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Nowy cykl spotkań 
w Oleckiej Izbie Historycznej

Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” 
i Olecka Izba Historyczna zapraszają  18 lutego (czwartek) o 
godzinie 17:00 na wspólne czytanie i rozmowy o tomiku po-
ezji Erwina Kruka Nieobecność (Erwin Kruk, Nieobecność, 
Olsztyn 2015. Wydawca: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich w 
Olsztynie, Biblioteka Autorów Warmii i Mazur). 

Spotkanie inicjuje comiesięczny, zawsze w drugi czwartek 
miesiąca,  cykl wieczorów pod nazwą „Literackie i filmowe 
Mazury”. Pretekstem do spotkań i rozmów będą książki i fil-
my, nie tylko nowości wydawnicze i hity filmowe, ale także 
pozycje już znane, sprzed kilku lub wielu lat, których autorzy 
poruszają problemy związane z historią, kulturą i współcze-
snością Mazur.  Wiersze, powieści, opracowania historyczne, 
filmy fabularne i dokumentalne mogą być, jak wierzymy, in-
spiracją do rozmów o ważnych dla nas, mieszkańców Olecka, 
sprawach.  

Zapraszamy

Erwin Kruk, urodzony w 1941 roku w Dobrzyniu na 
Mazurach, skończył Wydział Humanistyczny Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu, był redaktorem „Gazety 
Olsztyńskiej”, a od 1982 roku jest niezależnym twórcą i pu-
blicystą działającym na rzecz kultury mazurskiej.

Jest autorem powieści: Pusta noc (1976), Kronika z Ma-
zur (1989), Spadek  (2009). Wydał eseje pt.: Ewangelicy w 
Olsztynie (2002), Warmia i Mazury (2003), Szkice z ma-
zurskiego brulionu (2003) oraz tomiki poezji: Rysowane z 
pamięci (1963), Zapisy powrotu (1969), Tam, gdzie o poran-
ku czyhają nasze sny (1977), Moja Północ (1977), Powroty 
na wygnanie (1977), Poezje wybrane (1984), Z krainy Nod 
(1987), W cieniu (1987), Zanikanie (2005).  
 

Skoro nie mogłem tu pozostać,
Wziąłem Dobrzyń ze sobą.
Błądząc, wędrujemy po świecie. Spójrz, 
jaka wędrowcom przytrafia się 
Przygoda.
(…)
I nucimy pieśń dziękczynną,
Wdzięczni, że możemy jeszcze o tym opowiadać.
Z Tomu Nieobecność
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Podpis elektroniczny, certyfikat kwalifikowany, PUE ZUS
AUTORYZOWANY PARTNER UNIZETO TECHNOLOGIES 
S.A.

PUNKT POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI
Skrzynka podawcza, e-faktura, certyfikaty niekwalifikowane, 
ssl, zabezpieczenia serwerów, system unilock. Oprogramowa-
nie, sprzęt, integracja z Płatnikiem, wdrożenia, wszystko w sie-
dzibie klienta.

MTL Creation, tel. 600 936 589, www.mtl.olecko.pl
WYDAJEMY CERTYFIKAT W JEDEN DZIEŃ ROBOCZY
PUNKT INFORMACJI KRS - WYPISY AKTUALNE I PEŁNE
NOWOŚĆ: Obsługa Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS. Profil, podpis elektroniczny, wsparcie, integracja firmy z 
profilem osobistym. Zapraszamy instytucje i osoby fizyczne.

Agencja Promocyjno-Wydawnicza „Wir” 
ogłasza nabór na

 warsztaty 
dziennikarskie 

dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Zajęcia roz-
poczną się od stycznia 2016 roku i odbywać będą się 
razy w tygodniu. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod 
nr 601-152-454.

Opłata na każdą kieszeń.
W ramach warsztatów również zajęcia z fotografii.

Od 1 do 6 lutego odbył się w Olsztynie turniej szachowy 
Ferie z szachami. Zawody podzielono na trzy turnieje: A, B i 
C. W turnieju C wystąpił zawodnik MLKS Czarnych Olecko 
Wiktor Raszkowski. 

Prawo gry mieli zawodnicy do lat 11 i rankingu PZSzach 
1600. Zawody rozegrano na dystansie 9 rund i tempem gry 60 
minut + 30 sekund na posunięcie. Wiktor zdobył 4 punkty i za-
jął 9. miejsce. Startowało 16 zawodników.

Krzysztof Konewko
MLKS Czarni Olecko
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* „KOALA” - bar. Kuchnia tradycyjna, dowóz dań od po-
niedziałku do piątku od 9.30 do 16.30, od 26 zł. dowóz gratis 
(inne terminy na telefon) tel. (87) 520 15 78          V27310

PIZZERIA „PRIVE” zaprasza od 1000 do 2200

Tel. (87) 520-31-32, sms  505-314-536 V2
92

08

PIZZA NA TELEFON

* „ASTRA” restauracja, pizza, zestawy obiadowe na telefon: 
87-520-25-68, profesjonalny katering, imprezy okolicznościowe, 
dancingi, ul. Partyzantów 7, www.astra.olecko.pl  V30706

* Foto-Ślub i inne uroczystości, tel. 660 122 049       B27808

* hurtownia spożywcza, ul. Gołdapska 31, tel. (87) 520-01-50 V02701

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

LICZNE PRZECENY V0
15

03

V0
20

02

SERWIS OGUMIENIA
OPONY, FELGI, prostowanie felg
OLEJE SHELL (wymiana gratis)

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

AUTO IMPORT nowy komis samochodowy            V02801

Gołdapska 31, na placu „Biedronki”, tel. 500-800-086
* Artykuły i usługi elektryczne, Grunwaldzka 6, 
      tel. 87-610-00-66                                     V02601

* Centrum Ogrodnicze, ul. Rzeźnicka 6; tel. 87-520-22-07   V02352

* MEBLE - salon, Jan Bagiński, ul. Rzeźnicka, tel.  
(87) 520 29-23. V01104

* Budowlana firma, Tadeusz WITKOWSKI, kompleksowe 
prace budowlane, tel. 603-754-167, 87-523-41-44 V27609

V26214

* MYJNIA GĄBKOWA AUTOMATYCZNA 
   aleje Lipowe 1A                           V31235

Drukarnia Offsetowa

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

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

KOMPLEKSOWE USŁUGI DRUKARSKIE
 profesjonalne przygotowanie do druku:

projekty grafi czne, skład i łamanie tekstu...

 druk off setowy na nowoczesnych maszynach
jedno- i czterokolorowych

 druk cyfrowy

 uszlachetnianie: foliowanie, lakierowanie UV...

 prace introligatorskie
wykonywane przy użyciu profesjonalnych maszyn:

linia do produkcji broszur,
urządzenia do bigowania, perforowania,

bindowania w spirali plastikowej i drucianej...

V
29

00
8

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE,, tel. 509-746-264 V28818

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Sokola 1D, tel. 87-
520-12-88 V02821

* CZĘŚCI SAMOCHODOWE, ul. Zamostowa, tel. 
87-523-32-32 V27115

* Hunday Santa Fe CRDI, 2006, 2,2D tel. 509-338-320, 
508-097-660 V30915

* Jawa 350, 1989, stan bardzo dobry, stylizowany na 
chopper, 2500 złotych, tel. 884-014-664 L95504

* Mitsubishi Outlander, 2005, 2,4B+G tel. 604-193-413 
B31203

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B31502

* kino, plac Wolności 22, tel. 87-520-20-59 B31103

* konie kabardyńskie, przejażdżki, pod siodło, 
Grądzkie 47, tel. 666-316-780, 87-421-22-48 B32101

* pracownia pisania ikon, pracownia plastyczna, 
Katarzyna Waraksa, tel. 663-805-960 B31702

* wczasy; tel. 87-421-22-48, 666-316-780,  www.wiatra-
kart.fr.pl, e-mail: kawarak@o2.pl B30205

AUTO-MOTO

MOTO-NAPRAWA-SPRZEDAM

TURYSTYKA-NOCLEGI-ROZRYWKA

USŁUGI
* 21 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu, 
Katarzyna Jeruć, Przytorowa 3, tel. 508-266-446, 512-109-
121, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, V02412

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

B31303

* bezprzewodowy internet iPlus, tel. 87-520-13-31 B30904

* chleb swojski, ciasta, wypiek, tel. 605-107-755 B30804

* gazowe, hydraulik, tel. 502-383-533 V02501

* hurtownia wędlin, od 4.00 do 14.00, ul. Gołdapska 
631, tel. 87-520-22-13 B32001

* instalacje elektryczne, Henryk Rowiński, tel. 510-145-
891 V01513

* korepetycje - język angielski; szkoły podstawowe, 
gimnazja, szkoły średnie, tel. 608-215-475 B29207

* kowalskie, spawalnicze, ślusarskie, Gołdapska 31, 
tel. 87-523-00-80 B30604

* księgowe usługi, Ternet spółka z o,o, tel. 87-520-31-70 
B30305

* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31225

AUTO-MAX, ul. Paderewskiego 3a, naprawa: zawie-
szenia, amortyzatory, elektronika, komputerowa 
geometria zawieszenia, klimatyzacja, chiptuning, tel. 
509-746-264 V28808

V
27

70
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* OCIEPLANIE BUDYNKÓW, tel. 881-507-760, V01903

* pizza na telefon – od 10.00 do 22.00, tel.87-520-31-
32 lub sms 505-314-536 V29218

* AUTO-CENTER, CZĘŚCI SAMOCHODOWE, 
ul. Zamostowa 2, tel. 87-523-32-32 V01234
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08   SKLEP „MAJSTER”, Armii Krajowej 3
Tel. (87) 520-26-39

Wypożyczalnia elektronarzędzi HITACHI

• usługi weterynaryjne
• leczenie zwierząt do   -

mo  wych
• badanie mięsa

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

czipowanie, paszporty europejskie
psy, koty, fretki

V30805

V3
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ZAKŁAD KAMIENIARSKI,  Ryszard Topolski
Wieliczki, ul. Spokojna 1, tel. 501-611-547

Wyrób nagrobków, blatów kuchennych, parapetów 
i okładzin schodowych V01604

PROMO-

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

DWORZEC PKP
tel. 883-110-101

V01313

* kotły c.o., grzejniki, bojlery, HYDROMAX, 
            ul. Targowa 18, tel. 87-615-31-90            V31005

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

K
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* Pralnia chemiczna, pranie wodne, usługi w ciągu 24 godzin, 
ul. Grunwaldzka 12, te. 723-565-284                          V30606

SPRZEDAM 

INNE

PRACA

SPRZEDAM

WYNAJEM

* ROWERY – naprawy i wypożyczalnia, Centrum 
Handlowe Impuls, tel. 87-520-36-92 V02012

* sprzątanie, opieka nad osobami starszymi lub dziećmi, tel. 
506-462-495 B31602

* tłumacz języka francuskiego, tel. 888-605-885 B30006

* oddam koty czarne w dobre ręce, przyjmuję tylko 
sms-y, odpowiadam, tel. 605-202-305 B29307

* oddam kotki różne kolory w dobre ręce, tel. 600-953-
143 K16208

* ślusarza, spawacza zatrudnię, tel. 602-709-756 B31003

* zatrudnię kierowcę do rozwożenia pizzy, tel. 501-
620-577, 506-865-480 V29248

* zatrudnię stomatologa, tel. 605-893-381 K16308

* drukarka kolorowa OKI C3300n, A4, idealna do 
wizytówek, mało używana, 290 złotych, tel. 604-193-
413 L95405

* działka usługowa, granica obwodnicy, tel. 601-210-
819 B001b30

* działkę budowlaną, 1650 m.kw., Olecko, tel. 602-709-
756 B29606

* działkę pod garaż (ew. piętrowy) z projektem, Gołdap-
ska, tel. 602-793-432 K16806

* działkę pod garaż pojedynczy z projektem, Gołdapska, 
tel. 602-793-432 K16706

* działki budowlane, uzbrojone, tel. 601-210-819 B002b30

* gopodarstwo rolne, zabudowane, 4,88 ha, okolice 
Olecka, tel. 693-841-421 B31802

* książki, I i II klasa gimnazjum, (Gimnazjum nr 2), tel. 
603-113-040 V02821

* luksfery Fala niebieskie 36 sztuk, TANIO, tel. 508-
610-285 L95701

* łóżeczko dziecięce z materacem, 65x125 cm, 150 zło-
tych, tel. 691-201-120 B31403

* maszyny, urządzenia rolnicze, tel. 516-670-859  B003b30

* meble BRW z kolekcji „Indiana”, kolor – sosna an-
tyczna: komoda – 350 zł, regał – 350 zł, szafa – 550zł. 
Stan - super!!! 600-936-589
* mieszkania od 30 do 75 m.kw., więcej na: deweloper-lu-
to.pl, tel. 507-047-750 V01234

* mieszkanie 71 m.kw., 3 pokoje, centrum Suwałk, , tel. 
600-953-143 K16108

* modele do sklejania z kartonu, Wydawnictwo WIR, 
(samoloty 1:50, okręty 1:300), tel. 601-152-454
* OLEJ OPAŁOWY, NAJTANIEJ, tel. 87-520-41-91 V31215

* siedlisko, ul. Wiejska, ok. 40 arów, zabudowane budyn-
kiem gospodarskim, dojazd od strony ulicy Wiejskiej, siła 
na miejscu, tel. 602-293-333 V30815

* sypialnię BRW (seria Dream) - cena 500 zł. Łóżko 
160x200, komoda, 44,5x76x86, 2 x szafka nocna i szafka 
RTV, stojak na CD i lustro. Uwaga - materac grudzień 2014, 
kokos, strefy, sprężyny autonomiczne („Egipt” - „wygoda 
snu”) - extra płatny 350 zł. Mogę pomóc w organizacji trans-
portu. 600936589.

* lokal użytkowy, 54 m.k, 980 złotych, Kolejowa, tel. 
721-643-708 K17103

* Lokal użytkowy 90 m.kw , ul Targowa 10, tel. 508 945 
734
B30703

* lokal użytkowy 100 m.kw., centrum, tel. 723-565-284 
V30616

* lokal użytkowy 140 m.kw., centrum, tel. 501-620-577 
V29238

* mieszkanie do wynajęcia z dofinansowaniem gmi-
ny, tel. 502-264-901 K17405
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Ośrodek 
czynny
codziennie 
w godz. 800-1600

Jerzy Miliszewski
Olecko, Aleje Lipowe 3

Rozpoczęcie 
kursu

 tel. 87-520-23-36B29906

18
lutego
godz. 1600

OLECKIE CENTRUM
SZKOLENIA KIEROWCÓW

Sportowcy Warmii i Mazur
Muzeum Sportu im. Mariana Rapackiego w Olsztynie 

zaprasza do wzięcia udziału w multimedialnym konkursie 
„Sportowcy Warmii i Mazur”. Jego ideą jest przedstawienie 
sylwetki sportowca, trenera, sędziego, działacza sportowe-
go, nauczyciela wychowania fizycznego lub dyscyplin spor-
towych, których działalność jest związana z województwem 
warmińsko-mazurskim.

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego. Mogą w nim wziąć 
udział zarówno pojedynczy uczniowie, jak i zespoły złożone 
maksymalnie z 3 osób, które opracują multimedialny pokaz 
przedstawiający sylwetkę wybranego przez siebie bohatera 
konkursu. Prezentacja może zawierać wywiady ze spor-
towcami lub ich rodzinami, biografie, sylwetki nauczycieli 
wychowania fizycznego, sędziów sportowych, filmy, zdję-
cia bądź fragmenty wycinków prasowych itp. Prace należy 
przesyłać do 31 maja 2016 r. 

Konkurs podzielony jest na następujące kategorie wie-
kowe:

• szkoły podstawowe,
• gimnazja,
• szkoły ponadgimnazjalne,
• uczelnie wyższe,
• kategoria „Open” – osoby niezwiązane ze środowi-

skiem szkolnym.
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy z oświad-

czeniem do pobrania na www.osir.olsztyn.pl.
Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Anna Turowska
www.powiat.olecko.pl

Równać Szanse 2016
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła „Ogólno-

polski Konkurs Grantowy” w ramach Programu „Równać 
Szanse 2016” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 
Jego celem jest wsparcie projektów organizacji pozarządo-
wych, które przyczynią się do rozwoju umiejętności społecz-
nych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, 
jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 40.000,00 zł na działania trwające 15 mie-
sięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 
2017 r., prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą 
młodzieży w wieku 13-19 lat, mogą ubiegać się organizacje 
pozarządowe – zarejestrowane w formie stowarzyszeń lub 
fundacji – z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z II etapów. 
W I etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozę 
środowiska lokalnego, w II (do którego zakwalifikują się 
laureaci I etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcz-
nych działań zgodnych z celem konkursu.

Termin nadsyłania wniosków w I etapie mija 10 marca 
2016 r. o godz. 12:00.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku wraz z in-
strukcją jego wypełniania oraz kryteria oceny merytorycznej 
diagnozy są zamieszczone na www.rownacszanse.pl.  

Szczegółowe informacje o Programie i konkursie można 
uzyskać pod numerem tel. 22 826 10 16 bądź mail pod adre-
sem rownacszanse@pcyf.org.pl. 

Konkurs „Oparcie społeczne 
dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi”
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podsta-

wie art. 23 ust.1 pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 
ogłosiła otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie reali-
zacji projektów w ramach programu „Oparcie społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi”. 

Celem programu jest tworzenie warunków sprzyjających 
poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami 
psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośle-
dzonych umysłowo, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie 
sieci wsparcia społecznego poprzez wsparcie finansowe sa-
morządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze 
pomocy społecznej. 

W bieżącym roku na realizację konkursu przeznaczono 
ogółem 3.000.000 zł.

Oferty należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na 
kopercie „Program oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. (obowią-
zuje data stempla pocztowego) do:

Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego 
Wydziału Polityki Społecznej
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn

Szczegółowe informacje są na stronie www.mpips.gov.pl 
w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert oraz programie.

H. Kasicka
www.powiat.olecko.pl 

Przychodnia Onkologiczna w Ełku
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Ma-

zurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów z te-
renów naszego województwa, otworzył filię przychodni 
onkologicznej w 108 Szpitalu Wojskowym w Ełku. Pa-
cjenci z Ełku, powiatu ełckiego, oleckiego, gołdapskie-
go i piskiego mogą rozpocząć bądź kontynuować terapię 
w tejże przychodni.

Przychodnia Onkologiczna w Ełku, 108 Szpital Woj-
skowy ul. Kościuszki 30, Ełk, 1 piętro

Rejestracja telefoniczna – tel. 87 621 98 76
Poradnia jest czynna codziennie:
• poniedziałek w godz. 11:00 – 18:00,
• wtorek w godz. 8:00 – 14:00,
• środa w godz. 8:00 – 14:00,
• czwartek w godz. 8:00 – 14:00,
• piątek w godz. 8:00 – 14:00.
Uwaga: do lekarza onkologa nie jest wymagane skierowanie.
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Kalendarz imion

Nasz przepis

  

Cytaty na ten tydzień

PRZYS£OWIA

17 lutego (Światowy Dzień Kota)
Donaty, Gizeli, Julianny, Sylwii, 
Zuzanny 
Aleksego, Donata, Franciszka, Julia-
na, Konstantego, Łukasza, Sylwina, 
Szymona, Zbigniewa
18 lutego
Alberty, Bernadety, Frydy, Gertrudy, 
Konstancji, Krystiany, Sawy, Sylwa-
ny, Sylwiany, Zuzanny
Alberta, Flawiana, Konstancjusza, 
Krystiana, Maksyma, Symeona, Szy-
mona, Wiaczesława
19 lutego 
Bettiny, Elżbiety, Gabrieli, Mirosławy 
Arnolda, Gabriela, Henryka, Józefa, 
Konrada, Leoncjusza, Manfreda, 
Mansweta, Marcelego, Mirosława, 
Piotra
20 lutego
Anety, Ermelindy, Leontyny, Ludmiły, 
Ludomiły, Zenobii 
Eustachego, Jana, Juliusza, Lecha, 
Leona, Lubomira, Ludmiła, Ludomiła, 

Ludomira, Siestrzewita, Zenobiusza
21 lutego
Eleonory, Eugenii, Fortunaty, Ireny, 
Lenki
Bartłomieja, Cezarego, Daniele, 
Feliksa, Fortunata, Kiejstuta, Piotra, 
Roberta, Teodora, Wyszeniegi
22 lutego
Flory, Honoraty, Izabeli, Małgorzaty, 
Marty, Wrócisławy
Arystiana, Irydiona, Nikifora, Piotra, 
Wrocisława, Wrócisława
23 lutego (Międzynarodowy Dzień 
Pomocy Potrzebującym)
Florentyny, Izabeli, Marty, Romany, 
Romy
Bądzimierza, Bądzimira, Damiana, 
Florentyna, Łazarza, Piotra, Polikarpa, 
Romana, Seweryna, Wincentego 
24 lutego
Jaśminy, Łucji, Modesty, Naty 
Bogurada, Bogusława, Bogusza, Bogu-
ty, Lucjana, Lucjusza, Macieja, Marka, 
Modesta, Piotra, Sergiusza

Księżniczka była wielce urodziwa 
z oblicza i postaci; usposobienie 
miała wesołe, a rozum większy, 
niźli się tego u białogłowy spo-
dziewać można było. 

Giovanni Boccaccio, 
Dekameron

Ze stoickim spokojem żyje raczej 
ten, kto pamięta, że życie jest w 
ogóle niezdrowe, a śmierć nie-
przewidziana i nieunikniona. 

Ewa Kuryluk, 
Podróż do granic sztuki

... stary człowiek ma może o wiele 
krótszą przyszłość niż młody, 
ale też o wiele bardziej się o nią 
troszczy... 

Terry Pratchett, 
Piekło pocztowe

Zęby (u niego) najwyraźniej już 
dawno postanowiły wycofać się 
ze spółki. 

Terry Pratchett, 
Blask fantastyczny

Gdy luty ciepły i po wodzie, wiosna 
późno nastąpi i o chłodzie.

Jak na świecie luty, każdy bród za-
kuty.

Luty  - miej kożuch i dobre buty.
Lepiej na Konrada (19 lutego) głod-

nych wilków gromada niż chłop w ko-
szuli.

Po Macieju (24luty) lody wróżą 
długie chłody.

Jeśli mróz w świętego Macieja (24 
lutego), czterdzieści dni tego nadzieja.

Ile razy w lutym zagrzmi, tyle w 
kwietniu śniegu spadnie.

W lutym gdy zagrzmi od wschod-
niego boku, burze i walne wiatry są w 
tym roku.

Babka z kaszy gryczanej
szklanka kaszy gryczanej, 2 łyżki 
tłuszczu (może być smalec)1,5 szklan-
ki wody do zagotowania kaszy, 15 
dag twarogu, 2 jajka, 10 dag kiełbasy, 
łyżka posiekanej natki pietruszki, sól, 
pieprz, łyżka tartej bułki

Kaszę gotujemy na sypko. Ser 
rozcieramy z żółtkiem, dodajemy po-
siekaną natkę pietruszki, doprawiamy 
solą i pieprzem. 

Ugotowaną kaszę mieszamy z ca-
łym jajkiem i białkiem, łyżką tłuszczu, 
solą, pieprzem oraz drobno pokrojoną 
w kostkę kiełbasą.

 Do wysmarowanego tłuszczem 
i wysypanego tartą bułką naczynia 
wkładamy połowę kaszy, na nią kła-
dziemy równo masę serową i przy-
krywamy pozostałą kaszą. Zapiekamy 
około 30 minut w dobrze nagrzanym 
wcześniej piekarniku.

Dorsz w pomidorach
4 filety po 20 dag dorsza, olej rze-
pakowy do smażenia, sól, szczypta 
cukru, ząbek czosnku, 4 łyżki mąki, 
jedna cebula posiekana i podsmażona 
na szklisto cebula, posiekany pęczek 
szczypiorku, 4 pomidory bez skóry 
pokrojone w kostkę
zioła: natka pietruszki, szczypta 
roztartej gorczyca białej, pół łyżeczki 
sproszkowanej słodkiej papryki, po 
szczypcie kolendry, bazylii, tymianku, 
nasion kopru, lubczyku, kilka ziaren 
pieprzu czarnego

Zioła mieszamy i ucieramy w moź-
dzierzu. Na koniec dodajemy czosnek 
i znowu ucieramy. Dodajemy sól i cu-
kier.

Tak przygotowana marynatą nacie-

ramy filety. Oprószamy mąką i podsma-
żamy na rozgrzanym oleju po dwie minu-
ty z każdej strony. 

Zdejmujemy z patelni i układamy w 
żaroodpornym naczyniu. Pomidory łą-
czymy z cebulą i szczypiorkiem, posypu-
jemy solą i układamy na rybie. Pieczemy 
około 15 minut w temperaturze 180°C.

Sałatka śledziowa
6 płatów śledziowych, średniej wielko-
ści słoiczek pieczarek konserwowych, 
średniej wielkości słoiczek czerwonej 
papryki, 4 ogórki konserwowe, 2 cebule, 
pieprz, 3 łyżki oleju sałatkowego

Śledzie, pieczarki, paprykę, ogórki i 
cebulę kroimy w drobną kostkę. Wkłada-
my wszystko da salaterki i mieszamy.

Doprawiamy pieprzem.
Dodajemy olej i dokładnie mieszamy. 
Sałatka wymaga przyrządzenia kilka 

godzin przed podaniem i powinna być 
porządnie schłodzona. 

Sznycle burgundzkie
4 sznycle cielęce, 1 łyżka oleju, 1 łyżka 
mąki, 1 łyżka masła, 1 łyżeczka słodkiej 
papryki, sól, pieprz, pół szklanki kwaśnej 
śmietany, 1 opakowanie sosu pieczenio-
wego, 125 ml czerwonego wina, odrobi-
na tymianku, plasterki cytryny

Sznycle nacieramy solą, pieprzem i 
obtaczamy w mące.

Smażymy na średnim ogniu 4 minuty 
z każdej strony.

Przekładamy na podgrzany półmisek.
Do tłuszczu ze smażenia dodajemy 

paprykę i śmietanę i zagotowujemy. 
Sos pieczeniowy mieszamy z winem, 

wlewamy do brytfanny, mieszamy i za-
gotowujemy. 

Sos doprawiamy tymiankiem i pole-

wamy nim sznycle. Mięso dekorujemy 
plasterkami cytryny. 

Danie podajemy z ryżem na sypko i 
zielona sałatą.

Ziemniaki: 
przechowywanie

Powinny mieć stałą temperaturę 
od 7 do 15°C. Należy więc w piwni-
cy przechowywać je przy ścianie we-
wnętrznej, wymoszczonej 5-8 centy-
metrową warstwą słomy w stertach o 
wysokości 90 cm. Ziemniaki muszą le-
żeć na gruboziarnistym suchym piasku 
lub na kratownicy. 

Plamy 
na dywanach pętelkowych
... usuwamy letnią wodą z dodatkiem 
amoniaku. W ten sposób wybawia się 
plamy różnego rodzaju. 

Szybkowar
Marchew, buraki i ziemniaki na sałatkę 
najlepiej gotować w szybkowarze. 
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Niemal cały grudzień ubiegłego roku spędziłam w Kry-
nicy i kiedy tylko mogłam, uskuteczniałam spacery, co jest 
wartością dodaną pobytu w sanatorium. 

Nowopoznane koleżanki zaprosiły mnie na spacer na Górę 
Parkową (741m n.p.m.). Góra ta jest ciekawa, bo przecina ją 
kilka ścieżek, można ją obejść ścieżkami dookoła u podnó-
ża. Na każdej ze ścieżek można spotkać jakąś atrakcję: a to 
staw z setkami ptactwa, kapliczkę, przy której zawsze palą 
się świeczki i modlą się ludzie, altanki… Nie znam jeszcze 
wszystkich ścieżek, ale jeszcze trochę czasu mi zostało. 

Na Parkową można też wjechać kolejką szynową, podob-
ną do tej na Gubałówce. Może się skuszę. Na samym szczycie 
jest kawiarnia i restauracja. Moja współtowarzyszka spędzała 
tam Sylwestra, a tańce odchodziły na zewnątrz przy rytmach 
góralskiej orkiestry. Niestety, widok gór tego dnia zabrała 
nam mgła.

Było nam mało, a jeszcze nie zmierzchało, więc poszły-
śmy do Źródełka Miłości. Legenda głosi, ze trzeba się napić 
z niego wody, wiadomo w jakim celu. Znane są jednak przy-
padki, że zamiast miłości, pary się rozchodziły. Napiłam się, 
a co!

Schodząc napotkałyśmy ciągnącą się drewnianą rynnę – 
tor saneczkowy. Wiem, że nie oparłabym się pokusie, żeby z 
niego zjechać. Niestety, od lat jest nieczynny.

Od wiosny do jesieni po tym parku zdrojowym z Górą 
Parkową można spacerować cały dzień. Teraz szybko zmierz-
cha.

***
Skorzystałam z oferty Biura Podróży „Jaworzyna” i wybrałam 

się z nim na wycieczkę na Węgry. Tam w miasteczku Miszkolc 
są termalne kąpieliska w jaskiniach. Zdjęcia w folderze były im-
ponujące i jeszcze 
nie taplałam się 
w jaskiniach, to 
przemawiało za 
tym, żeby jechać. 
Zanim rekreacja 
w jaskiniowych 
kąpieliskach, za-
haczyliśmy o 
przepiękne mia-
steczko Koszyce 
na Słowacji. Uro-
kliwa starówka. 
Większość wrażeń 
odebrała nam po-
goda – przeszy-
wający do szpiku 
ziąb pozwolił na 
spacer tylko głów-
ną ulicą. Trzeba 
było schować się 
w galerii, w cie-
pełku.

Rozgrzały nas 
i rozleniwiły ja-
skiniowe atrakcje 
w Miszkolcu. 

***
Postanowiłam zdobyć krynickie szczyty. I plan realizuję. Dzi-

siaj: Góra Krzyżowa. W połowie drogi przez moment zawahałam 
się, czy dobrze zrobiłam wypuszczając się sama na tę wyprawę. 
Wytłumaczyłam sobie szybko, że wszyscy moi bliscy, którzy ode-
szli z ziemskiego padała i – wierzę w to - są w niebie, na pewno 
czuwają nade mną i nie dadzą zrobić mi krzywdy. Od razu zrobiło 
się lepiej i spokojnie zielonym szlakiem weszłam na Górę Krzy-
żową. 

Centrum Krynicy przecina potok

Bajkowa Księgarnia Dziecięca przy ul. Piłsudskiego

Hol Pijalni Zdrojowej (starej, po remoncie)

Góra Krzyżowa

Warto zobaczyć

Grażyna 
Serafin

Góry, górki i szczyty 
Krynicy Zdrój zwanej Górską

Tak dla odróżnienia tej nad morzem
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Na 813m n.p.m., czyli na szczycie, wbity jest potężny, 
żelazny krzyż. Pewnie latem są tu odprawiane msze św., na 
co wskazywał układ drewnianych kłód – ławek. Ugięłam i 
ja kolana.

Którą trasą wracać? Tą samą? Skądże! I się zaczęło – 
stromo, ślisko od zamarzniętej cienkiej warstwy śniegu i 
mokrych liści. A czas gonił, musiałam się pospieszyć, żeby 
zdążyć na kolejne zabiegi. Szlak zwężał się, a tuż przy do-
mostwach biegł przez krzaczory, w których spotkałam parę 
turystów. 

Jeszcze trochę i jestem w mieście. Tylko w którym miej-
scu? Och! Dwa kilometry od mego miejsca zamieszkania. 
Tempo!

Zdążyłam. Drugi zdrojowy szczyt uważam za zaliczony. 
Jestem z siebie dumna.

***
Dzisiaj Po-

wroźnik, mała 
wioska z zabytko-
wą drewnianą cer-
kiewką św. Jakuba 
Młodszego. 

Byłam w Po-
wroźniku już kilka 
razy, ale obejrzeć 
zabytek z przewod-
nikiem, to co inne-
go.  

***
Zeszłam z Hu-

zarów. Jak o tym 
powiedziałam zna-
jomym, uśmiech-
nęłam się do siebie. 
A to nic takiego, 
tylko 864 m n.p.m! 
To już kolejny 
szczyt, który zdo-

bywam w okolicy Krynicy. 
Okazał się najtrudniejszy, jak do tej pory. Od samego po-

czątku czerwono-zielony szlak był dosyć stromy. 
Wmawiałam sobie, że za chwilę się wypłaszczy, bo co to za 

szczyt? I nie było to z mojej strony, trafne rozeznanie. Cały czas, 
aż na sam szczyt, czułam przyspieszone tętno i wiedziałam, że 
pracują płuca. Nogi też. 

Oznakowanie szlaku jest bardzo dobre, choć w pewnym miej-
scu się zawahałam.

Przez całą drogę nie było śniegu, ale błoto nie ułatwiało podej-
ścia. To dobry czas na rozmyślania, przewietrzenie głowy, pojed-
nanie z naturą i – co tu kryć – rozmowy z Najwyższym.

Na szczycie nie spodziewałam się fanfar, ale choćby drobnej 
tabliczki, że dotarłam, zdobyłam, zwyciężyłam. Nic z tych rze-
czy! Były za to dalsze oznakowania tras. 

Wybrać tę samą drogę powrotną, to by było za prosto i nudno. 
Trochę adrenaliny nie zaszkodzi z samego rana, choć i tak ją mia-
łam, bo szłam sama przez las. 

Zdecydowałam się na czarny szlak, który kończy się w Kry-
nicy przed Kopcem Pułaskiego. Nie wiedziałam nawet, że taki 
jest tutaj. 

Idę!

Cerkiew św. Jakuba Młodszego w Powroźniku na Szlaku 
Architektury Drewnianej

Świątek z Powroźnika
Kościółek na Słotwinach (dzielnica Krynicy), 

dawniej cerkiew

Kopiec Pułaskiego

c.d. w następnym numerze TO
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„Nad Wigrami 
płynie, 

nie płynie czas?” 
– rozstrzygnięcie 

konkursu fotogra-
ficznego

W Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja 
Kopernika rozstrzygnięto Szkolny 
Konkurs Fotograficzny pt. „Nad Wi-
grami płynie, nie płynie czas?”. Kon-
kurs został przeprowadzony wśród 
uczestników projektu z zakresu dzia-
łalności ekologicznej.

Gimnazjaliści zgłosili bardzo cie-
kawe fotografie prezentujące przyro-
dę lub dziedzictwo kulturowe Wigier-
skiego Parku Narodowego. I miejsce,

Gabriela Olszewska (2d), 
Oczami robaka

Otwarty nabór do Komisji Kon-
kursowych 2016

Na podstawie art. 32 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), rozdziału 10 Wielo-
letniego programu współpracy Powiatu Oleckiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2019 
stanowiącego załącznik do uchwały nr XLVI/290/2014 
Rady Powiatu w Olecku z dnia 7 listopada 2014 r. oraz 
rozdziału 9 Programu współpracy Powiatu Oleckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wy-
mienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. stanowiące-
go załącznik do uchwały nr XII/64/2015 Rady Powiatu 
w Olecku z dnia 26 listopada 2015 r. Zarząd Powia-
tu w Olecku, zgodnie z podjętą uchwałą nr 88/2016 z 
09.02.2016 r., ogłasza otwarty nabór na członków Ko-
misji Konkursowych opiniujących oferty na realizację 
zadań publicznych składanych w ramach otwartego 
konkursu ofert w 2016 r. 

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych 
muszą spełniać poniższe warunki:

1) być  reprezentantem organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za-
rejestrowanych i prowadzących działalność na terenie 
powiatu oleckiego bądź osobą wskazaną przez nie;

2) złożyć pisemne zgłoszenie na członka Komisji 
Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zada-
nia publicznego .............................. (podać nazwę zada-
nia) w formie wsparcia z krótkim uzasadnieniem;

3) posiadać pisemne upoważnienie do reprezento-
wania organizacji/ podmiotu;

4) wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2135 z późn. zm.).

Kandydaci na członków Komisji Konkursowych 
nie mogą reprezentować organizacji/ podmiotu bio-
rącego udział w otwartym konkursie ofert na reali-
zację poszczególnego zadania publicznego w formie 
wsparcia w 2016 r. W ocenie merytorycznej i opi-
niowaniu ofert złożonych w konkursie na realizację 
poszczególnych zadań publicznych nie może brać 
udziału także osoba, której powiązania ze składają-
cym ją podmiotem mogą budzić zastrzeżenia, co do 
jej bezstronności.

Dokumenty zgłoszeniowe przyjmowane są w 
formie elektronicznej na e-mail: turowska@powiat.
olecko.pl, starostwo@powiat.olecko.pl lub pocztą 
tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Olecku, 
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32 z dopiskiem „Ko-
misja Konkursowa 2016” lub osobiście w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Olecku, pokój nr 39. Termin naboru 
zgłoszeń do 24 lutego 2016 r.

W przypadku dużej listy zgłoszeń z kandydatami 
zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. W 
przypadku, gdy w wyniku otwartego naboru na człon-
ka Komisji Konkursowych nie zostanie wyłoniona 
reprezentacja sektora organizacji pozarządowych i 
podmiotów zrównanych, Komisja Konkursowa bę-
dzie działała bez udziału osób wskazanych przez or-
ganizacje pozarządowe/ podmioty zrównane zgodnie 
z art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Anna Turowska www.powiat.olecko.pl
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Premiera „Delphia Collection” 
na targach Boot 2016 

w Düsseldorfie
Podczas targów Boot 2016, które odbyły się w dniach 23-

31 stycznia 2016 w Düsseldorfie, Delphia Yachts zaprezento-
wała 2 najnowsze modele jachtów: żaglowy, Delphia 46 Deck 
Saloon i motorowy, Escape 1150 Voyage. 

Targi stały się również doskonałą okazją do premiery pro-
jektu o nazwie „Delphia Collection”.

Na każdym etapie tworzenia jachtów zespół Delphia 
Yachts stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom swoich 
klientów. Ci z kolei coraz większą wagę przywiązują do desi-
gnu, śledzą najnowsze trendy wzornicze. W roku 2015 firma 
zdecydowała się opracować kolekcję materiałów wykończe-
nia, dzięki której przyszli armatorzy mogliby sami z łatwością 
wybrać wnętrze i dodatki, a także wygląd zewnętrzny swojej 
wymarzonej jednostki. 

Efektem współpracy Delphia Yachts z biurem projekto-
wym „Ergo Design” oraz projektantem i producentem wypo-
sażenia tapicerskiego do jachtów „Adriatica Boat Covers” są 
4 unikatowe kolekcje: „Nordic”, „Elegant”, „Classic” i „Mo-
dern”. Każda z nich stanowi spójny zestaw pokryć na mate-
race, pokryć na sofy, paneli, drewna oraz dodatków. Dzięki 
temu rozwiązaniu klient wybiera interesującą go koncepcję, 
w stylu który najbardziej mu odpowiada. 

Kolekcje „Nordic” i „Modern” przypadną do gustu tym, 
którzy najbardziej cenią nowoczesność, miłośników tradycyj-
nego, klasycznego wystroju z pewnością zainteresują „Clas-
sic” oraz „Elegant”.

„Delphia Collection” to projekt, który pozwala w łatwy i 
przejrzysty sposób zaprezentować, jak będzie wyglądać wy-
marzona jednostka. 

• • •
TRUE YACHTS˚, czyli jachty z powołania.
Tworzone z jedną myślą. By umożliwić prawdziwe że-

glowanie.
Pełne przygód, bezpieczne i pozbawione ograniczeń.

Po raz siódmy Zespół Szkół w Olecku wspólnie z sekcją sza-
chową MLKS Czarni Olecko zorganizował Otwarty Turniej 
Szachowy Juniorów o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół. Za-
wody rozegrano w sobotę, 13 lutego. W turnieju uczestniczyli 
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Zawody rozegra-
no systemem każdy z każdym i tempie gry 15 minut na zawod-
nika. Najlepszym uczestnikiem turnieju został Igor Kolczyński 
(8 pkt z 10 partii, SP nr 3).  Pół punktu mniej zdobyły cztery 
osoby: Karol Racis (SP nr 1), Bartosz Łapszys (Gim. nr 1), 
Wiktor Raszkowski (SP nr 4) i Agnieszka Świerzbin (Gim.  nr 
2). Punktacja pomocnicza drugie miejsce przyznała Karolowi, 
trzecie Bartkowi, a o czwartym musiała zadecydować dogrywka 
pomiędzy Wiktorem, a Agnieszką. Tempo gry zmniejszono do 5 
minut na zawodnika. Partia zakończyła się remisem, więc roze-
grano drugą dogrywkę. Partię wygrał Wiktor i tym samym zo-
stał sklasyfikowany na czwartym miejscu. Agnieszka ukończy-
ła zawody na miejscu piątym. Tradycyjnie prowadzono także 
dodatkową klasyfikację wiekową: Gimnazja, kl. IV-VI SP oraz 
kl. 0-III SP. W najstarszej grupie wiekowej pierwsze miejsce 
zajął Bartek, drugie miejsce Agnieszka, trzecie miejsce Jakub 
Cimochowski (3,5 pkt/10 partii, Gim. nr 2), a czwarte Jakub 
Muzykowski (2pkt/10; także Gim. nr 2). W grupie kl. IV-VI SP 
pierwsze i drugie miejsce przypadło Igorowi i Karolowi . Trze-
cie miejsce zajął Wiktor. Kolejne miejsca zajęli: Miłosz Skrzy-
piec (SP nr 4) i Maciej Wojciechowski (SP nr 3). W najmłodszej 
grupie – kl 0-III SP – pierwsze miejsce zajęła Iga Kolczyńska 
(SP nr 3), a drugie Maja Kowalewska (Społeczna SP).
Pamiątkowe dyplomy otrzymali najmłodsi zawodnicy turnie-
ju: Maja  i Wiktor. Najlepszym zawodnikiem Gimnazjum nr 1 
im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku został Bartosz, a Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Ks. Jana Twardowskiego w Olecku Wik-
tor. 
Głównym sędzią zawodów był Leopold Dudanowicz. 
Puchary i medale ufundował Dyrektor Zespołu Szkół.

Krzysztof Konewko
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Spotkanie

Długo nie chciała się dać namówić na spotkanie. Kiedy 
wreszcie przekonałam ją, siadłyśmy naprzeciwko siebie i po 
zdawkowych pytaniach o to, co słychać, 

- Wiesz jak to jest, kiedy życie cię boli? Nie wiesz, to się 
ciesz. Nigdy nie przypuszczałam, że mnie to dosięgnie. Bu-
dzisz się z lękiem, idziesz do pracy. Już przy śniadaniu myślisz 
o tym, żeby pójść spać. Każdy dzień boli, każda aktywność 
urasta do rangi zadania godnego policjantów z Miami. Nie 
chce ci robić nic, zmuszasz się do jedzenia, ubrania się, wyjścia 
z domu. Znasz to?

Kręciłam przecząco głową, ale nawet nie zwróciła na to 
uwagi. Miała wzrok utkwiony gdzieś daleko i taki beznamięt-
ny.

- Nie wiedziałam, że życie może boleć, że nie widzisz w 
ogóle jego sensu. Wiem, że grzeszę, ale nawet dzieci nie cieszą. 
Boję się, żeby czegoś nie zrobić. I najgorsze jest to, że nie mam 
powodu, że ostatnio nie stało się nic takiego, co mogłoby być 
przyczyną tego cholernego stanu.

Zamilkła, a ja  nie siliłam się na inteligentne przedłużenie 
rozmowy, tylko starałam się nie spłoszyć tej chwili, bo może 
to był ten moment, kiedy mogła się wygadać. Dziwiłam się, 
bo przede mną siedziała osoba świetne wyglądająca, zadbana, 
może nie przesadnie, ale modnie ubrana, zawodowo ustawio-
na, rodzinnie też. Oj, zdarzały się wyskoki męża, ale w którym 
związku jest idealnie. Chyba że w serialowym.

- Zmuszam się, żeby pójść do pracy. Wydawało mi się, że 
coś dla nich znaczę, to znaczy dla firmy i koleżanek. Ostatnio 
leżałam w szpitalu. Tydzień. Wiesz, ile osób mnie odwiedzi-
ło, zadzwoniło? Jedna. Jedna koleżanka, dla której coś kiedyś 
załatwiłam i dlatego poczuła się zobowiązana do odwiedzin. 
Ach, jeszcze jedna zadzwoniła. Reszta – cisza. Kompletna ci-
sza, choć znamy się od wielu, wielu lat. To kim ja dla nich 
jestem? Co znaczę?

Na nic były moje przekonywania, że na pewno znaczy wie-
le, że tylko jej się tak wydaje, że… Zamilkłam. Zamilkłyśmy 
obie. Co się z nią stało? Nie mogę uwierzyć. Zawsze miała tyle 
energii, że mogłaby rozdzielić ją jeszcze na cztery osoby, za-
wsze była gotowa na szaleństwa. Nie bała się niczego, zawsze 

pod prąd, zawsze aktywna. A, przez część postrzegana jako 
osoba ambitna. Kiedy jej o tym wspomniałam, obruszyła się.

- Bo to, że zawsze chciałam działać, brać życie garścia-
mi, to znaczy, że jestem ambitna? Nie znają mnie. Zamiast 
tej ambicji, wolałabym mieć koleżanki, choćby taka jedną 
od serca, do której mogę zadzwonić i wyrwać ją na spacer w 
każdej chwili. Z która pójdę po kieckę i do kina, na łyżwy i 
na koncert. Nie mam takiej, rozumiesz??

Znowu ta niezręczna cisza.
- Jak już jedną miałam, to po siedmiu latach bez słowa 

odeszła do innej. Tak bez słowa. Rozumiesz? Siedem lat, 
moje emocje, zwierzenia, a ona zmieniła przyjaciółkę, bo… 
nawet nie wiem dlaczego, przecież nigdy się nie kłóciłyśmy. 
Po latach znalazłam następną. Tak mi się wydawało, ale jak 
było już fajnie, to zaczęła się wycofywać. Może miała wra-
żenie, że ją osaczam? Nie wiem. Powiedz mi, co robię nie 
tak?

Mogłabym powiedzieć, że nie wiem, ale nie miałam od-
wagi.

- Nikt mnie nie lubi. Jestem beznadziejna. Boję się. Boję 
się spojrzeć ludziom w oczy, bo wszyscy są ode mnie lepsi. 
Nawet syn zauważył, ze się zacinam i często nie wiem, co 
powiedzieć. Nie chcę się przed rodziną przyznać, ale mam 
problemy z zapamiętaniem imion, dat, prostych obliczeń. 
Boję się, kiedy ekspedientka zbyt zdecydowanie – tak mnie 
się zdaje, że zbyt zdecydowanie – mnie o coś zapyta, czy 
zawodowo chce w czymś pomóc. Boję się, że nie będę umia-
ła jej wytłumaczyć. Wstydzę się zabierać zdania w towarzy-
stwie, bo przecież inni wiedzą lepiej. Nie potrafię o niczym 
konkretnym dyskutować. Najchętniej to bym… zasnęła, bo 
każdy dzień, to ból i ciągłe pytanie o to, jak znaleźć sens, by 
go przeżyć?

Przestraszyła mnie. Nie bała się niczego, szła do przodu 
jak czołg. Co się stało? Boże! Jeśli i ona  - a była nieugięta 
- popadła w czarną otchłań, to znaczy takich osób jest wie-
le. To może być sąsiadka, koleżanka z pracy, która walczy o 
normalność.  Co się stało ze światem, z nami? 

- Przepraszam, że wprawiłam cię w taki nastrój, i że za-
wracam ci głowę moimi wydumanymi problemami. Tylko… 
nie radzę sobie z życiem. Nigdy nie przypuszczałam, że to 
mnie dopadnie, a jednak…

Nie przepraszaj. To ja przepraszam, że nie zauważałam 
tego i że nie umiem ci pomóc.         Marusia


